
 

Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA  

 

 

 

PEDRO AMERICO CARRARO NETO 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PORK BARREL: emendas parlamentares, redutos eleitorais e seus 

impactos no desenvolvimento econômico – um estudo sobre a Região 

Administrativa de Franca 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FRANCA 
2020 



 

 

Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA  
 

 

 

 

PEDRO AMERICO CARRARO NETO 

 

 

POLÍTICAS PORK BARREL: emendas parlamentares, redutos eleitorais e seus 

impactos no desenvolvimento econômico – um estudo sobre a Região 

Administrativa de Franca 

 

Dissertação apresentada ao Centro 
Universitário Municipal de Franca – Uni-
FACEF, como parte das exigências do 
Programa de Pós-Graduação 
Desenvolvimento Regional para a 
obtenção do título de Mestre.  
 

 

Orientador: Prof. Dr. Alfredo José 
Machado Neto 

 

 

 

 

FRANCA 
2020 



 

                       

Carraro Neto, Pedro Americo 

C299p                       Políticas Pork Barrel: emendas parlamentares, redutos eleitorais e 

seus impactos no desenvolvimento econômico – um estudo sobre a 

região administrativa de Franca.  /  Pedro Americo Carraro Neto.  –  
Franca: Uni-Facef, 2020. 

  60p. ; il.  

 

 

                            Orientador: Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto 

                            Dissertação de Mestrado – Uni-Facef 

                            Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

 

 

 1.Desennvolvimento regional.     2.Desenvolvimento econômico.           

3.Pork Barrel.         4.Emendas parlamentares.           I.T. 
 

                                                                                                                    CDD 330.981 

 

 

 



 

 

 

PEDRO AMERICO CARRARO NETO 

 

POLÍTICAS PORK BARREL: emendas parlamentares, redutos eleitorais e seus 

impactos no desenvolvimento econômico – um estudo sobre a Região 

Administrativa de Franca 

 

Dissertação apresentada ao Centro 
Universitário Municipal de Franca – Uni-
FACEF, como parte das exigências do 
Programa de Pós-Graduação 
Desenvolvimento Regional para a 
obtenção do título de Mestre.  

 

 

Aprovada em 5 de junho de 2020  

 

Profa. Dra. Verônica Angélica Freitas de Paula 

Avaliadora externa UFU (Universidade Federal de Uberlândia) 

 

 

Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 

Avaliadora interna Uni-FACEF (Centro Universitário Municipal de Franca) 

 

 

Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto 

Orientador Uni-FACEF (Centro Universitário Municipal de Franca) 

 
 
 
 
 

FRANCA 
2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dedico este trabalho aos meus pais, 
amigos, professores e familiares, pelo 
apoio, compreensão, dedicação e, 
sobretudo, pela fé deposita em mim 
durante todos esses anos de vida 
acadêmica. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Eu sou praticamente um ribeirinho. Nascido e criado em Igarapava, às 

margens do Rio Grande, aprendi muita coisa. 

Quando um rio não cabe em suas margens, ele transborda, cria novos 

caminhos… 

Invade várzeas, destrói o equilíbrio... mas sempre volta ao seu leito, porque 

nem sempre há cheias. 

Esta é a minha vida. Posso me mudar para aonde for, sempre voltarei ao 

meu leito. Sou apaixonado por Franca e por Igarapava. Nossa região, nossas 

cidades e nosso povo têm algo especial. Talvez seja essa mania de ter fé na vida, 

ou o cheiro do café mogiano. Seria o vinho ituveravense, ou nossa cachaça? Não 

sei responder. O que sei é que nós somos um povo batalhador, vivendo numa 

região rica e muito linda, apesar de ser desacreditada. 

A presente dissertação de mestrado não poderia ter sido feita sem o 

necessário e importante apoio de várias pessoas.  

Para Bertold Brecht, “Há homens que lutam um dia e são bons, há outros 

que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons. 

Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis”.  

Agradeço ao imprescindível Professor Doutor Alfredo José Machado Neto, 

meu orientador e amigo, por toda a paciência, empenho e sentido prático com que 

sempre me orientou neste trabalho. Muito obrigado por ter me corrigido quando 

necessário, sem nunca me desmotivar. O senhor foi a “bússola” condutora deste 

trabalho. 

Os professores do Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional 

deveriam ganhar um capítulo à parte. Não sendo possível, agradeço a três deles, 

que aqui representam os demais. Obrigado professora Bárbara Fadel, professor 

Donaldo Borges e professora Melissa Franchini. 

Agradeço aos funcionários da Secretaria de Pós-Graduação, que foram 

sempre prestativos, cordiais e solícitos, em especial à Ângela. 

Agradeço a todos os meus colegas do Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e cito, representando a todos, a Sandra Junqueira, cujo apoio e amizade 

estiveram presentes em todos os momentos dessa jornada. 



 

Fernando Pessoa disse certa vez que “O valor das coisas não está no tempo 

em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem 

momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. 

Agradeço e dedico este trabalho às pessoas inesquecíveis e incomparáveis 

que fazem ou fizeram parte da minha vida.  

Dedico esta dissertação aos meus pais, Romeu e Dulce. Obrigado pelo 

amor incondicional de vocês. Sei que muitas vezes renunciaram aos seus sonhos 

para que eu pudesse realizar o meu; ao meu irmão, Marcel; aos meus avós, Pedro 

e Idelma, Luiz (in memoriam) e Ephigênia; aos meus padrinhos Giovanir e Renata; 

aos meus amigos Veridiana Stein, João Pedro Borges, Carlos Eduardo, Rayana 

Hauck, Geovani Zago, Caroline Rodrigues e Catarina Santiago. 

Aos professores José Alfredo de Pádua Guerra, Márcio Benevides Lessa, 

Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira e Leonardo Secchi, que foram mais do que 

professores, foram verdadeiros amigos. Obrigado pela essência educadora de 

seus gestos. 

À Doutora Ana Tereza Jacinto Teixeira, meu carinho e meu agradecimento 

pelo incessante incentivo, disposição e pelos valiosos apontamentos, além da 

parceria e amizade.  

Humberto Laudares, Cristiana Brandão, Ana Cláudia Del Bianco, Isabela 

Messias, Ane Sollar, Daniela Justo e Rafael Salles, obrigado por estarem juntos 

comigo nessa caminhada, meus amigos. 

Agradeço ao RenovaBR, aqui representado por Eduardo Mufarej, Izabella 

Mattar e Adriana de Franco, pois sem o apoio e ajuda de vocês, eu não teria 

conseguido. 

Não poderia deixar de citar o Secretário de Desenvolvimento Regional do 

Estado de São Paulo, meu amigo Marco Vinholi, e o Diretor Regional da Região 

Administrativa de Franca, meu amigo Valter Zarur de Sene. 

Agradeço aos meus amigos João Tavares, Luiz Gustavo Fakhouri, Danilo 

Erly, Vinícius Santana, Alisson Henrique Couto, Lucas Cepeda, Mariana Isoldi, 

Rodrigo Cobra, Arilton Ribeiro, Maíra Perazzo, Isabel Montoro, Pedro Simões, 

Flávia Moreira, Carla Bisol, Fernanda Pedreira, Mônica Rosenberg, Humberto 

Dantas e Flávia Olivito Lancha, vocês tornaram a minha caminhada mais 

proveitosa e a subida menos íngreme. 



 

Durante esse período, três amigos foram verdadeiros irmãos e 

ressignificaram o que eu entendia por amizade. Tudo que eu disser a eles ainda 

será pouco diante do que fizeram por mim. Muito obrigado Roger Moreira Hauck, 

Adnan Kalil Jebailey Júnior e Tales Bittar. 

Diante de um mundo descartável e de seres previsíveis, eu sou feliz demais 

por poder contar com todo esse aprendizado e com a amizade de todas essas 

pessoas. Sou realmente um privilegiado. 

Com vocês, queridos, divido a alegria desta experiência. 

Obrigado, obrigado e obrigado! 

 

  



 

“(...) E para que me credencie a defender a minha verdade, começo por 
manifestar a humildade de saber que existem outras verdades e que elas são 
tão sustentáveis quanto às minhas e que a única razão pela qual um homem, 
um democrata passa a ter o direito de defender a sua verdade é exatamente 

o respeito que ele manifesta pela alheia.” 

Mário Covas 

 

Tecendo a Manhã 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

João Cabral de Melo Neto 

 

“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, 
perhaps, the end of the beginning.” 

Sir Winston Churchill 

 

"In politics and in life, ignorance is not a virtue." 

Barack Obama 

 

“[…] On ne peut rien écrire dans l'indifférence.” 

Simone de Beauvoir 

 

“A thoughtless life is entirely possible, but it fails to bring out its own 
essence, it is not just meaningless; it is not entirely alive. Men who don't 

think are like sleepwalkers” 

Hannah Arendt 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

RESUMO .............................................................................................................. 12 

ABSTRACT .......................................................................................................... 13 

RESUMEN ............................................................................................................ 14 

1  INTRODUÇÃO ..................................................................................................15 

2  EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ................................................ 17 

2.1  PORKBARREL – ENTRE REDUTOS, RELAÇÕES E EMENDAS 

INDIVIDUAIS ......................................................................................................21 

3  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – Conceitos e Mensuração ................ 27 

4  A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FRANCA – Conceitos e delimitações .... 34 

5  ASPECTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 40 

6  RESULTADOS .................................................................................................. 44 

7  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................ 52 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 55 

ANEXOS ............................................................................................................... 57 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Emendas Parlamentares 2015-2018 (em bilhões de R$) ................21 

Tabela 2 - PIB por Regiões Administrativas do Estado de SP, em 2014........36 

Tabela 3 - Regiões Administrativas ...................................................................37 

Tabela 4 - Balança Comercial de Franca (2015-2018) ......................................37 

Tabela 5 - Saldos de Empregos (Franca) 2015 a 2019 .....................................38 

Tabela 6 - Saldos de Empregos (Franca) 2015 a 2018 .....................................38 

Tabela 7 - PIB (Municípios RA de Franca) ........................................................39 

Tabela 8 - Parâmetro da Correlação ..................................................................43 

Tabela 9 - Resultados da Correlação .................................................................45 

Tabela 10 - Emendas (Em milhões de R$) Vs. Geração de Empregos (número 
de vagas) ..............................................................................................................46 

Tabela 11 - Emendas Vs. Exportação ................................................................47 

Tabela 42 - Receitas / PIB / Exportações / Emendas – Franca (SP) ................47 

Tabela 53 - Emendas Parlamentares (RA de Franca) – (2008 a 2019) .............48 

Tabela 14 - Emendas Parlamentares – Franca/SP ............................................49 

Tabela 65 - Candidatos – Votos .........................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Causas da Má Utilização das Emendas Parlamentares ................ 20 

Quadro 2 - Dimensões e Indicadores considerados do cálculo do IDH ......... 29 

Quadro 3 - Valores das Balizas utilizadas dos cálculos do IDH ...................... 29 

Quadro 4 - Fórmulas de Cálculo dos Componentes dos IDH .......................... 30 

Quadro 5 - Fórmulas de Cálculo dos Componentes do IDH-M ....................... 31 

Quadro 6 - Classificação do IDH e IDH-M .......................................................... 31 

Quadro 7 – Perfil do Município de Franca/SP....................................................37 

Quadro 8 - Fonte de Dados..................................................................................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Divisa das Regiões Administrativas de São Paulo ......................... 35 

 

  



 

RESUMO 

No cenário político atual, o debate sobre as emendas parlamentares em 
correlação aos redutos eleitorais, através da prática de Pork Barrel, ganha espaço 
e dúvidas sobre a eficácia desse mecanismo para o desenvolvimento econômico 
de localidades brasileiras. Na Política o conceito de Pork Barrel é entendido como 
a forma que os políticos tentam garantir para si a maior quantidade de verbas, 
visando enviá-las para seus redutos eleitorais, satisfazendo, assim, seus eleitores 
e aumentando a probabilidade de sua reeleição. Baseado nisso, este estudo tem 
como objetivo analisar os impactos das emendas parlamentares no 
desenvolvimento econômico dos municípios da Região Administrativa de Franca, 
Estado de São Paulo, observando o desenvolvimento das variáveis que dão 
sustentação ao desenvolvimento econômico e a sua evolução ao longo do tempo. 
Para tanto, foram utilizados dados secundários (Federais e Estaduais) e a técnica 
estatística de correlação bivariada para verificar correlações positivas e negativas 
entre as variáveis, conforme aponta Callegari e Jacques (2003). Em seguida, foi 
realizada a consonância entre o conhecimento obtido através da teoria e os 
resultados estatísticos apresentados que demonstram, aparentemente, a 
inexistência, no presente caso, de uma correlação positiva entre o 
desenvolvimento econômico e o recebimento de recursos advindos de emendas 
parlamentares. Essa falta de correlação se deve, provavelmente, ao valor irrisório 
das emendas parlamentares dirigidas ao município de Franca, no período de 
tempo de 2015 a 2019 considerado. Espera-se que este trabalho possa dar 
subsídios para outros estudos, nos âmbitos político e econômico, com vistas ao 
aprimoramento de políticas públicas que possam levar ao desenvolvimento 
regional.  
 
 
Palavras-chave: Pork Barrel; Desenvolvimento Econômico; Emendas 
Parlamentares. 
 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

In the current political scenario, the debate on parliamentary amendments in 
connection with electoral holdings, through the practice of Pork Barrel, gains space 
and doubts about the effectiveness of this mechanism for the economic 
development of Brazilian locations. In Politics, the concept of Pork Barrel is 
understood as the way that politicians try to guarantee themselves the greatest 
amount of funds, aiming to send them to their electoral holdings, thus satisfying 
their voters and increasing the likelihood of their reelection. Based on this, this 
study aims to analyze the impacts of parliamentary amendments on the economic 
development of municipalities in the Administrative Region of Franca, State of São 
Paulo, observing the development of the variables that support economic 
development and its evolution over time. For that, secondary data (Federal and 
State) and the bivariate correlation statistical technique were used to verify positive 
and negative correlations between the variables, as pointed out by Callegari and 
Jacques (2003). Then, there was a consonance between the knowledge obtained 
through the theory and the statistical results presented, which apparently 
demonstrate the inexistence, in the present case, of a positive correlation between 
economic development and the receipt of funds from parliamentary amendments. 
This lack of correlation is probably due to the negligible value of the parliamentary 
amendments addressed to the municipality of Franca, in the time period from 2015 
to 2019 considered. It is hoped that this work can provide subsidies for other 
studies, in the political and economic spheres, with a view to improving public 
policies that can lead to regional development. 
 
 
 
Keywords: Pork Barrel; Economic development; Parliamentary amendments. 
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RESUMEN 

En el escenario político actual, el debate sobre las enmiendas parlamentarias en 
relación con las fortalezas electorales, a través de la práctica de Pork Barrel, gana 
espacio y dudas sobre la efectividad de este mecanismo para el desarrollo 
económico de las ubicaciones brasileñas. En política, el concepto de barril de 
cerdo se entiende como la forma en que los políticos intentan garantizar la mayor 
cantidad de fondos para ellos mismos, con el objetivo de enviarlos a sus 
propiedades electorales, satisfaciendo así a sus votantes y aumentando la 
probabilidad de su reelección. En base a esto, este estudio tiene como objetivo 
analizar los impactos de las enmiendas parlamentarias en el desarrollo económico 
de los municipios de la Región Administrativa de Franca, Estado de São Paulo, 
observando el desarrollo de las variables que apoyan el desarrollo económico y su 
evolución en el tiempo. Para ello, se utilizaron datos secundarios (federales y 
estatales) y la técnica estadística de correlación bivariada para verificar las 
correlaciones positivas y negativas entre las variables, como lo señalaron Callegari 
y Jacques (2003). Luego, hubo una consonancia entre el conocimiento obtenido a 
través de la teoría y los resultados estadísticos presentados, que aparentemente 
demuestran la inexistencia, en el presente caso, de una correlación positiva entre 
el desarrollo económico y la recepción de fondos de las enmiendas 
parlamentarias. Esta falta de correlación probablemente se deba al valor 
insignificante de las enmiendas parlamentarias dirigidas al municipio de Franca, en 
el período considerado de 2015 a 2019. Se espera que este trabajo pueda 
proporcionar subsidios para otros estudios, en las esferas política y económica, 
con miras a mejorar las políticas públicas que pueden conducir al desarrollo 
regional. 
 

Palabras llave: Pork Barrel; Desarrollo económico; Enmiendas parlamentarias. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos têm se discutido sobre a correlação entre 

emendas parlamentares e redutos eleitorais (cidades de maior concentração de 

votos dos candidatos a cargos públicos). Dessa maneira, o significado da “Política 

de Pork Barrel” tem a sua origem no conceito de “pork barrel” “[...] que remonta 

aos tempos da escravatura antes da Guerra Civil nos Estados Unidos da América, 

em que era dado um barril de “salt pork” aos escravos, fazendo com que estes 

competissem entre si por um quinhão desse porco conservado em sal” (MOURÃO, 

CUNHA, 2011, p. 74).  

Conforme apontam Mourão e Cunha (2011), na atualidade, o 

conceito da Política de Pork Barrel entende que os políticos tentam garantir para si 

a maior quantidade de verbas, visando enviá-las para seus redutos eleitorais, 

satisfazendo, assim, seus eleitores e aumentando a probabilidade de sua 

reeleição.  

No Brasil, essa dinâmica ganhou novos contornos com a 

Constituição de 1988, dado que “[...] a permissividade das regras eleitorais, como 

a representação proporcional de lista aberta, produziria competição intrapartidária, 

criando incentivos ao comportamento individualista dos políticos, cujo objetivo 

seria manter seus cargos políticos e conquistar a reeleição” (MESQUITA et al., 

2014, p. 84). 

Conjugando-se a forma de alocação de recursos em função dos 

interesses dos parlamentares, por meio da política de pork barrel, o resultado 

desse somatório é uma afetação na dinâmica de desenvolvimento econômico de 

algumas localidades. “Portanto, municípios menores, com menor número de 

eleitores, mais pobres e com elites políticas mais desorganizadas, podem ser 

priorizados nas preferências dos parlamentares, gerando assim distorções e 

inclusões dissipativas” (PEREIRA, RENNÓ, 2013, p. 3). 

Essas inclusões dissipativas geram desenvolvimento econômico 

fugaz e superficial, não atendendo às necessidades da localidade aportada. 

Conforme demonstram Pereira e Rennó (2013, p. 2), “[...] em outras palavras, 

políticas locais podem gerar uma inclusão, mas também podem gerar dissipação 

de recursos ao particularizarem os benefícios e coletivizarem os custos”.  
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Nesse sentido, este trabalho tem como pergunta: existe uma relação 

entre as emendas parlamentares – e seu possível cenário de concentração em 

localidades – e o desenvolvimento econômico?  

Objetivo geral desta pesquisa é identificar possíveis correlações 

entre o envio de emendas parlamentares (federais) e a melhora de indicadores de 

desenvolvimento econômico na Região Administrativa de Franca e da votação dos 

parlamentares. 

Tendo como objetivos específicos: 

⮚ Analisar o arcabouço teórico sobre as emendas parlamentares e os redutos 

eleitorais; 

⮚ Estudar os impactos das emendas no desenvolvimento econômico; 

⮚ Analisar o efeito das emendas na votação dos parlamentares; 

⮚ Aplicar fórmula de correlação bivariada para comprovação dos resultados 

Para tanto, será realizado um estudo bibliográfico acerca do assunto, 

com a utilização de dados secundários, sobre o período compreendido entre os 

anos de 2015 a 2018 (intervalo recortado tendo como base as informações 

disponíveis a serem coletadas) para realizar uma análise da correlação entre as 

emendas parlamentares e o desenvolvimento econômico daqueles municípios.  

Em sequência, este estudo apresenta no segundo capítulo uma 

abordagem em relação às emendas parlamentares individuais, demonstrando seu 

aparato jurídico e de execução, com as principais alterações que aconteceram ao 

longo dos últimos anos. Além disso, traz-se a discussão sobre a utilização de 

emendas parlamentares com fins de criação de redutos eleitorais. Vários estudos 

demonstram a opção de políticos que, tentando manter uma consecução de 

vitorias nas eleições, privilegiam determinadas localidades. 

No terceiro capítulo, é abordado o tema desenvolvimento econômico, 

trazendo os principais autores sobre o conteúdo e as diversas formas de 

abordagens desse assunto.  

O quarto capítulo apresenta o conceito e a formação da Região 

Administrativa de Franca e sua função no processo de administração pública. 

O quinto capítulo é composto dos aspectos metodológicos. 

No sexto capítulo, são apresentados os resultados obtidos na 

execução do método de correlação bivariada dos dados secundários.  
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Na conclusão, são apresentados os resultados e considerações 

gerais, além das referências utilizadas nas pesquisas realizadas. 

A temática abordada nesta dissertação faz diálogo direto com a linha 

de pesquisa do programa, tendo em vista que os recursos advindos de emendas 

parlamentares podem influenciar o desenvolvimento regional – os aspectos 

políticos e econômicos se entrelaçam de forma vigorosa quando se fala da 

distribuição de recursos públicos para municípios – ou quaisquer outros entes 

federativos. 

2 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 

As emendas parlamentares são importantes instrumentos políticos, 

sociais e econômicos. Em seu conceito, conforme aponta Sodré e Alves (2010, p. 

419), “[...] emendas parlamentares são transferências intergovernamentais, ou 

seja, descentralizações de recursos federais, acrescidas à Lei Orçamentária Anual 

por solicitações de parlamentares individuais, bancadas ou comissões”.  

Essas emendas são computadas como despesas federais e 

possuem três formas de execução: (i) não vinculadas, ou seja, de finalidade não 

previamente determinada; (ii) extraordinárias, ou seja, que não constituem um 

fluxo contínuo e (iii) voluntárias ou negociáveis, discricionárias (Secretaria do 

Tesouro Nacional [STN], 2006).  

Emendas parlamentares são, portanto, um instrumento constitucional 

que visa inserir o Congresso Nacional nas discussões acerca do planejamento do 

orçamento federal e descentralizar, voluntariamente, recursos a instâncias locais 

com maior proximidade das demandas sociais. A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 166, parágrafos 2º a 5º, assim 

normatiza estas emendas: 

Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto 
de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito 
Federal e a Municípios por meio de: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 105, de 2019) 

I - transferência especial; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, 
de 2019) 

II - transferência com finalidade definida. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 105, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
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§ 1º.....  

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste 
artigo, os recursos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 
2019) 

I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, 
independentemente de celebração de convênio ou de instrumento 
congênere; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência 
financeira; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de 
competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, 
observado o disposto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 105, de 2019) 

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de 
cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da 
execução orçamentária na aplicação dos recursos. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do 
caput deste artigo, os recursos serão: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 105, de 2019) 

I - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; 
e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

II - aplicados nas áreas de competência constitucional da 
União.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de 
que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em 
despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 
1º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

Nos últimos anos, a discussão sobre emendas parlamentares 

ganhou novos contornos. Isso se deve à alteração na forma de execução dessas 

emendas parlamentares. Conforme aponta Hermany e Giacobbo (2014, p. 12). 

[...] até o fim de 2013, o Poder Executivo, mesmo tendo acordado com o 
Legislativo o aceite dos valores predefinidos de cada emenda individual, 
poderia obstar a liberação do recurso, sob o pretexto de não mais dispor 
de tais recursos por algum motivo de contingência orçamentária. De 
maneira simplificada, o governo não era obrigado a liberar – empenhar 
ou mesmo liquidar - os recursos de todas as emendas, usando essa 
liberação como moeda de troca de apoio parlamentar. O orçamento era 
meramente autorizativo, não havia obrigatoriedade de execução de todas 
as emendas previstas no Orçamento da União, esvaziando de critérios 
objetivos e equânimes a aplicação de recursos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm#art1
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Dessa maneira, o texto constitucional das emendas parlamentares 

teve alteração na conhecida PEC do orçamento impositivo. Conforme comentam 

Hermany e Giacobbo (2014), as emendas parlamentares serão incluídas na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do governo federal. Sendo assim, a aprovação da PEC 

358/13 determina que: 

A aprovação da PEC do orçamento impositivo determinará a execução 
obrigatória das emendas parlamentares individuais, cujo prazo 
estabelecido será de 120 dias para informar e definir os impeditivos de 
ordem técnica que podem impossibilitar o repasse dos recursos. A 
aprovação de emendas individuais ao Orçamento fica limitada a 1,2% da 
receita corrente líquida prevista na proposta de gastos da União. 
Destarte, cada deputado e senador terão como base a RCL – Receita 
Corrente Líquida - do ano, prevista na proposta orçamentária enviada 
pelo Executivo, a possibilidade de saber o quanto poderá apresentar em 
emendas. Em 2014, por exemplo, o percentual de 1,2% significou R$ 
14,68 milhões em emendas individuais ao orçamento (LOA – Lei 
12.952/14), sendo que, metade desse valor (R$ 7,34 milhões), destinada 
obrigatoriamente para aplicação em saúde. ( HERMANY e GIACOBBO, 
2014, p. 12-13). 

 

A aprovação da PEC 358 se desenhou em uma constante queda de 

braço no parlamento. Sabe-se que as leis brasileiras são regidas pela Constituição 

de 1988, desde então, em caso adequação das leis do país - pelo seu momento 

político e social - a alteração ocorrerá pela Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC). A PEC pode vir a ser usada por alguns membros da política brasileira no 

intuito de alterar o algum texto da Constituição sem necessidade de convocação 

da Assembleia Constituinte. Isso fica claro na demora na aprovação da emenda 

constitucional. Conforme afirmam Volpe e Cambraia (2015): 

Devido ao impasse observado no final de 2013 para aprovação da PEC 
358-A, o projeto da lei de diretrizes orçamentárias para 2014 (PLDO 
2014), que deveria ter sido aprovado antes da interrupção da sessão 
legislativa em julho, só foi aprovado próximo à data de encerramento da 
sessão legislativa, em dezembro. O art. 52 do Substitutivo do 
PLDO/2014, contendo os dispositivos relativos ao orçamento impositivo 
das emendas individuais, foi introduzido na Lei nº 12.919/13 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2014 – LDO/2014). 

A modificação na forma de utilização das emendas parlamentares 

trouxe à tona alguns problemas submersos na política brasileira. Até então, tinha-

se ciência de mecanismos políticos de utilização das emendas parlamentares 

individuais para envio a redutos eleitorais, da barganha que o presidencialismo de 

coalizão exigia na hora de manejar projetos do governo para aprovação no 

legislativo, e, sobretudo, tinha-se ciência que as emendas parlamentares não 
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eram utilizadas em prol de um desenvolvimento econômico uniforme, mas sim, 

produzia discrepâncias no desenvolvimento local/nacional. 

Apesar de impositivas, a restrição do orçamento pode impactar o 

envio das emendas para localidades e setores selecionados. Conforme notícia 

veiculada pelo Jornal Estado de São Paulo em 28/2/2020, “[...] mesmo com o 

orçamento impositivo, o governo ainda poderá congelar recursos se prever que a 

receita poderá ficar abaixo do projetado para o ano – o chamado 

contingenciamento –. Na nova regra, porém, o contingenciamento será linear, 

proporcional para todos os órgãos”. 

Conforme comentam Pederiva e Pederiva apud Ames (2016), foram 

identificadas três possíveis causas no que concerne às falhas e má utilização das 

emendas parlamentares, sendo elas dispostas a seguir, no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Causas da Má Utilização das Emendas Parlamentares 

Causas Descrição 

Quantidade Excessiva de 
Partidos 

As regras legislativas procedimentais e a decisão dos 
parlamentares pela atuação não programática. 

Pork barrel 

A aplicação efetiva de recursos prevista pelos orçamentos, 
especialmente, mediante emendas parlamentares, em troca do 
posicionamento favorável às agendas executivas – para a 
construção das coalizões de apoio ao Executivo no Legislativo. 

Estratégias de Campanha 
Eleitoral 

Emendas parlamentares como variável dependente das 
estratégias de campanha eleitoral. 

Fonte: Pederiva e Pederiva apud Ames (2016, p. 7) – Elaboração Própria. 

Além dos apontamentos expostos no Quadro 1, o presidencialismo 

de coalizão Abranches (1988) fomenta esse tipo de política, tendo em vista que as 

manobras do governo necessariamente passam pelo Congresso. Dessa maneira, 

demonstra-se a importância para os parlamentares de as emendas serem 

impositivas. 

Não são apenas as emendas parlamentares individuais que buscam 

finalidades com baixo caráter técnico, predominando o caráter político, existem 

também as emendas coletivas, que têm sido utilizadas em favor de interesses 

políticos. “As emendas individuais convivem com as emendas coletivas, 

apresentadas por bancadas regionais e estaduais ou comissões e dos relatores 

setoriais ou gerais. As emendas coletivas e de relator mobilizam valores maiores 

do que as emendas individuais.” (PEDERIVA; PEDERIVA apud LIMONGI; 

FIGUEIREDO, 2016, p. 8). 
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Nesse sentido, tais emendas contribuíram para o aumento da 

governabilidade. As emendas coletivas, vinculadas às instituições consensuais do 

sistema proporcional não aumentam o suporte legislativo ao Executivo. Desta 

forma, o conjunto de instituições, inclusive de dominância orçamentária, permite 

ao Executivo impor sua agenda ao Legislativo, de tal modo que o aumento relativo 

das emendas coletivas reduziria a governabilidade. 

As emendas podem ser divididas em emendas individuais ou 

coletivas – podem ser transferidas de apenas um deputado ou feitas através de 

bancadas – beneficiando inúmeros municípios. As emendas, sejam elas 

individuais ou coletivas, têm um potencial financeiro considerável e podem auxiliar 

na promoção e realização de várias políticas públicas locais. Vale ressaltar que a 

PEC 34/2019, também tornou as emendas coletivas impositivas. Conforme Tabela 

1, a seguir, veem-se dados sobre emendas parlamentares entre os anos de 2015 

a 2018. 

 

Tabela 7 - Emendas Parlamentares 2015-2018 (em bilhões de R$) 

Ano 
Quantidade de 

Emendas 
Total 

Empenhado 
Total 
Pago 

Relação 
%  

2015 240.722 7,85 1,18 15,0% 

2016 119.959 9,6 2,52 26,3% 

2017 95.103 13,08 3,6 27,5% 

2018 105.169 13,84 6,6 47,7% 

Fonte: Portal da Transparência – Governo Federal. 

Os resultados demonstrados na Tabela 1 apresentam os valores 

empenhados e o total pago. Isso acontece devido ao orçamento do governo, que 

dispõe de um percentual específico para cada parlamentar utilizar em emendas. 

Quando há proposituras acima do valor permitido, os valores não são pagos.  

Conforme é possível analisar na Tabela 1, há um crescimento no 

valor total de emendas empenhadas e no valor pago, mesmo durante um período 

de recessão econômica, sendo sua intensidade monetária aumentada durante o 

governo de Michel Temer 
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2.1 PORKBARREL – ENTRE REDUTOS, RELAÇÕES E EMENDAS 

INDIVIDUAIS 

A política brasileira, pós-redemocratização, ficou marcada por uma 

nova forma de governo – estabelecida através da Constituição Federal de 1988. 

Segundo aponta Mesquita et al. (2014), os diagnósticos posteriores à constituição 

desenhavam um Congresso dotado de indisciplina e falta de coesão por parte dos 

seus membros. A competição intrapartidária seria a tônica brasileira, fomentando 

comportamentos individualistas e a busca constante pela manutenção dos cargos 

políticos e a conquista permanente de suas bases eleitorais. “A condição para o 

sucesso seria, portanto, a conquista de bases eleitorais, que se daria mediante o 

uso de políticas distributivistas do tipo “pork barrel” (MESQUITA et. al, 2014, p. 3-

4). 

Conforme já ressaltado na Introdução, o significado da “Política de 

Pork Barrel” tem a sua origem no conceito de “pork barrel”: “[...] que remonta aos 

tempos da escravatura antes da Guerra Civil nos Estados Unidos da América, em 

que era dado um barril de “salt pork” aos escravos, fazendo com que estes 

competissem entre si por um quinhão desse porco conservado em sal” (MOURÃO, 

CUNHA, 2011, p. 74). 

Conforme apontam Mourão e Cunha (2011), na atualidade, o 

conceito da Política de Pork Barrel entende que os políticos tentam garantir para si 

a maior quantidade de verbas visando enviá-las a seus redutos eleitorais, 

satisfazendo assim seus eleitores e aumentando a probabilidade de sua reeleição. 

Sendo assim, “[...] o pork barrel seria, portanto, a chave do funcionamento do 

sistema político brasileiro e explicaria tanto a atuação dos parlamentares no 

Congresso como sua relação com os eleitores, notadamente fisiologista” 

(MESQUITA et al., 2014, p. 85). 

No Brasil, conforme apontam Baião e Couto (2017, p. 716), a 

expressão pork barrel “[...] é utilizada para designar o particularismo legislativo, em 

que deputados utilizariam políticas distributivas visando ao voto dos beneficiários”. 

No eixo contrário dos interesses políticos individualistas, estão os 

municípios que sofreram impactos administrativos também produzidos pela 

Constituição de 1988. Conforme comentam Baião e Couto (2017), houve uma 

descentralização política pós 1988, que concedeu aos municípios um aumento 
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substancial em suas competências administrativas, políticas e legislativas. A figura 

do prefeito foi alçada a uma maior inclusão no sistema político. Não por acaso, 

pesquisadores identificaram várias evidências de articulação partidária entre 

prefeitos e deputados nas eleições nacionais (AMES, 1994; BEZERRA, 2001; 

CARNEIRO e ALMEIDA, 2008; AVELINO, BIDERMAN e BARONE, 2012; GRAÇA 

e SOUZA, 2014).  

Apontam Baião e Couto (2017, p. 715). 

Além do mais, municípios são entes federativos autônomos que se 
relacionam diretamente com a União e recebem a responsabilidade pela 
execução da maioria das emendas individuais. Todos esses fatores 
indicam que, dentre os atores locais, os prefeitos seriam aqueles com 
maior potencial para auxiliar o deputado a reclamar o crédito pelas suas 

emendas. 

A descentralização fiscal abordava uma nova maneira de equalizar 

os recursos em benefício dos municípios. Contudo, conforme demonstra Bijos 

(2018), tal descentralização coloca em discussão a busca pela maximização da 

eficiência econômica, tendo em vista que ações governamentais – como as que 

serão estudadas nesta pesquisa – podem ser influenciadas por preferências de 

grupos. Descaracteriza-se, assim, a função primordial da descentralização fiscal, 

que pressupõe que “[...] uma transferência líquida de autoridade, pode contribuir 

para o aperfeiçoamento da informação, responsividade em relação aos cidadãos e 

o accountability” (BIJOS apud RODDEN, 2018, p. 4). 

Da função legal e fiscal que permeia as relações políticas, surge o 

aproveitamento do sistema burocrático estatal para fomento dos redutos eleitorais 

e prevalecimento, no Realpolitk, da figura do candidato em sobreposição aos 

projetos e imagem dos partidos políticos nacionais. O binômio redutos eleitorais e 

candidato “pessoal” irá produzir o efeito pork barrel, que se propôs discutir e 

analisar nesta pesquisa.  

Os redutos eleitorais compõem-se de regiões geográficas 

determinadas, onde o candidato recebeu uma concentração de votos. Conforme 

aponta Maia (2014), a fomentação – com emendas parlamentares – dos redutos 

eleitorais, é uma das estratégias que os candidatos buscam com o intuito da 

reeleição, buscando sustentação ou expansão das bases eleitorais em que 

obtiveram maior concentração de votos ou potencial de crescimento de votos para 

as próximas eleições. Segundo Mesquita et al., apud Ames (2014, p. 5) 
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Embora os votos sejam buscados oficialmente em todo o estado, muitos 
candidatos a deputado federal focariam suas campanhas em regiões 
geograficamente delimitadas. Estas regiões constituiriam os chamados 
distritos informais, ou redutos eleitorais. Seriam formados vínculos de 
caráter personalistas entre eleito e eleitor de maneira a beneficiar as 
demandas daquele eleitorado que, em troca, dera seu voto ao candidato 
que os beneficiou. Daí o argumento de que “a política brasileira favorece 
a provisão de benefícios locais, geograficamente separáveis”. 

 

Em pesquisa citada por Maia apud Borges et al. (2014, p. 413), 

estudos relacionados a “[...] geografia eleitoral evidenciam que as políticas 

distributivistas têm maior efeito nas regiões de baixo desenvolvimento 

socioeconômico que, por sua situação, possuem maior dependência do governo e 

de suas intervenções”.  

Conforme aponta Maia apud Bezerra (2014, p. 410), comumente “[...] 

a literatura demonstra que as regiões do estado onde o governante recebeu maior 

votação são visitadas com mais frequência e recebem maior quantidade de 

recursos, o que pode contribuir com a manutenção e ampliação desses redutos 

eleitorais em benefício do governante”. 

Entre o elo disposto pelo binômio reduto eleitoral e candidato 

“pessoal”, a visão do eleitor sobre o candidato que envia emendas é 

essencialmente positiva, pouco importando suas atividades legislativas.  Conforme 

demonstra Mesquita apud Pereira e Rennó (2014, p. 5), “[...] diante das opções e 

recursos disponibilizados durante seus mandatos, a distribuição de benefícios 

locais proporciona muito mais retornos eleitorais do que as atividades legislativas 

dentro da Câmara ou as posições de voto assumidas em relação a uma 

determinada política”. 

Nesse tocante, pesquisas de opinião reforçam as atitudes políticas 

desenhadas neste estudo até o presente momento. Pesquisas de opinião junto a 

eleitores e deputados sugerem que garantir repasses financeiros para os redutos 

eleitorais é um imperativo da sobrevivência política no Brasil (AMES, BAKER e 

RENNO, 2008; LEMOS e RICCI, 2011). 

Em diálogo com o capítulo anterior, conforme apontam Baião e 

Couto (2017, p. 714), fatos recentes “[...] como a aprovação da Emenda 

Constitucional 86/2015, reforçam essa visão, uma vez que deputados e senadores 

se uniram para aprovar, por maioria qualificada, uma norma que garante e protege 

a execução de suas emendas individuais”. 
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Com a aprovação da Emenda Constitucional 86/2015, os 

congressistas ganharam o protagonismo da tomada de suas decisões. Conforme 

esclarece Baião e Couto (2017), anteriormente, o chefe do Executivo tinha 

poderes para decidir ou não sobre executar uma emenda parlamentar. Entretanto, 

dada a Emenda Constitucional, exige-se que as emendas parlamentares 

individuais sejam executadas obrigatoriamente respeitando um limite de 1,2% da 

receita corrente líquida do governo federal relativo ao ano anterior da execução. 

Nesse contexto, o sistema eleitoral da centralidade aos candidatos. 

Conforme comenta Maia apud Samuels (2014, p. 410): 

Os sistemas eleitorais que contribuem para uma política eleitoral 
individualista de “centrados do candidato”. Os políticos ao fazerem uma 
campanha eleitoral focada na sua autoimagem tentam se diferenciar dos 
demais concorrentes. Sabendo da fragilidade dos partidos políticos na 
arena eleitoral, os eleitores, ao votarem, tendo em vista o candidato em 
particular, normalmente entendem isso como uma forma de manifestar 
apoio pessoal.  

Tal premissa deu origem ao chamado sistema candidate-centered, 

que, conforme explicam Carey e Shugart (1995), fomentariam a competição 

intrapartidária, estimulando deputados a fortalecer suas reputações e qualidades 

pessoais em contraposição dos objetivos do partido. 

Dessa forma, os incentivos financeiros aos seus redutos eleitorais 

fazem a promoção do candidato, permitindo que este se reeleja nas eleições 

subsequentes. Portanto, conforme comenta Maia (2014), esse candidato seria 

guiado pelo chamado paroquialismo – limitando suas atividades de interesse na 

esfera puramente local – como forma de assegurar sua hegemonia política. 

O efeito percebido pela população local também ganha destaque 

nessa tomada de decisão política. Conforme explica Maia apud Converse (2014, 

p. 412-413), “[...] entende-se que os indivíduos são mais afetados por questões 

próximas à sua realidade do que por questões gerais como a ideologia, sendo que 

essas pessoas com realidades semelhantes, o que é mais comum quando vivem 

próximas geograficamente, estão predispostas, no cenário eleitoral, a votar 

também de modo semelhante”. 

Todavia, alguns autores levantam a hipótese de esgotamento desse 

modelo de relação política. Conforme apontam Baião e Couto apud Lancaster 

(2017, p. 717), a concorrência de vários candidatos na mesma região ou cidade 

desestimularia o uso do pork barrel. Esse desestímulo seria impulsionado pelo 
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sistema free-riding, tendo em vista que outros deputados (candidatos) locais se 

aproveitariam dos créditos gerados por benefícios enviados por outros 

parlamentares. “A possibilidade de um deputado usurpar o prestígio de outro 

anularia os incentivos ao uso político dos projetos de pork barrel, mesmo em 

situações nas quais o voto pessoal fosse decisivo.”  

Além dessa desarticulação do sistema de pork barrel, outra 

modalidade de busca por votos – utilizando as emendas parlamentares – está em 

voga. Conforme aponta Mesquita et al. apud Silva (2014), existem estudos que 

demonstram que deputados federais paulistas utilizariam os recursos provenientes 

de emendas parlamentares individuais com o objetivo de pulverizar seus votos e, 

não, de concentrar em apenas um único local.  

Nesse contexto, algumas questões – que tocam em todos os textos – 

são colocadas como formas teóricas pendentes de comprovação quantitativa. 

Conforme apontam Vasselai e Mignozzetti (2014, p. 821.), tais pontos são: 

Nesse conjunto de afirmações há pelo menos três que necessitam de 
comprovação: a) que cada parlamentar age individualmente na busca de 
recursos para seus redutos eleitorais, b) que fazem isso trocando apoio 
disciplinado aos interesses do governo por liberação de verbas para suas 
emendas ao orçamento, e c) que levar esses recursos para seus 
supostos redutos eleitorais, afetaria positivamente suas chances de 
reeleição.  

Portanto, necessita-se saber a correlação entre o envio de emendas 

e os redutos eleitorais e, sobretudo, de quais formas se realinha essa modalidade 

no espaço e no tempo.  

Estudos empíricos recentes apontam efeitos relevantes da emenda 

individual nos resultados eleitorais. A depender do estudo, as emendas têm efeito 

nulo (Samuels, 2002), negativo (Mesquita, 2008), positivo e relevante (Ames, 

1995a) ou positivo e pequeno em magnitude (Firpo, Ponczek e Sanfelice, 2015). 
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3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – Conceitos e Mensuração 

Os debates envolvendo o conceito de desenvolvimento econômico e 

crescimento econômico são enormes. Em regra, o termo desenvolvimento 

abrange vários aspectos da economia e sua interligação com o social, enquanto o 

crescimento aponta apenas para variáveis que expressam, quantitativamente, a 

evolução da economia em seu processo estritamente capitalista.  

Segundo Bresser-Pereira (2008, p. 2), “o desenvolvimento 

econômico de um país ou Estado-nação é o processo de acumulação de capital e 

incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento 

da produtividade, do salário, e do padrão médio de vida da população”. 

Com nuances diferentes, Amartya Sen (2000) trata do 

desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais dos 

indivíduos. Os indicadores econômicos, o progresso tecnológico e até mesmo a 

industrialização constituem somente parcelas instrumentais contingenciais, que 

contribuem para a obtenção deste ambicioso resultado, cujo principal efeito é a 

progressiva diminuição das desigualdades em uma sociedade. 

Para Bresser Pereira (2008) esse desenvolvimento econômico seria 

dado pelo processo de geração de renda, maior produtividade e, 

consequentemente, um ciclo econômico voltado pela demanda efetiva. Em uma 

perspectiva Keynesiana, para que esse ciclo se pode se realizar, as emendas 

parlamentares poderiam aumentar o investimento dos governos locais gerando um 

efeito multiplicador na economia local. 

Segundo Bresser-Pereira (2008),  

O desenvolvimento econômico de um país ou Estado-
nação é o processo de acumulação de capital e incorporação de 
progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento da 
produtividade, de salário, e do padrão médio de vida da população.  

[...] desde o fato de que o desenvolvimento econômico 
implica mudanças estruturais, culturais e institucionais, existe uma longa 
tradição que rejeita a identificação de desenvolvimento econômico com 
crescimento da renda per capita ou simplesmente crescimento 
econômico; eu, entretanto, entenderei as duas expressões como 
sinônimas. (Bresser-Pereira, 2008, p. 2). 

Para Bresser-Pereira, o desenvolvimento econômico continua sendo 

alavancado pelo aumento da renda per capita. Vale ressaltar que este mecanismo 
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de desenvolvimento apresenta, porém, algumas substâncias de fundamentais 

avaliações.  

Quando há aumento da renda per capita, mas a 
economia não se transforma porque não aumenta a produtividade de 
toda ela, mas apenas de um enclave, geralmente de baixo valor 
adicionado per capita, não ocorre nem desenvolvimento nem crescimento 
econômico. (BRESSER, 2008, p. 3). 

 

Assim sendo, para Bresser-Pereira, Desenvolvimento e Crescimento 

Econômico são sinônimos. Contudo, o próprio autor faz afirmações e reconhece a 

visão que se contrapõe às suas perspectivas. Conforme ele mesmo comenta,  

[...] para muitos economistas não-ortodoxos a identificação do 
desenvolvimento econômico com crescimento seria ideológico: ela 
ocultaria o fato de o desenvolvimento econômico implicar melhor 
distribuição de renda enquanto que crescimento, não. (BRESSER, 2008, 
p. 4). 

 

Sen (2000), por sua vez, acredita que o desenvolvimento econômico 

é afetado pelo crescimento através de fatores externos. A condição de agente 

pode ser limitada por vários fatores “externos”, como a pobreza, a tirania política, a 

falta de oportunidades econômicas, a exclusão social, a intolerância, a negação de 

direitos civis e outros fatores. 

Todo esse pensamento seria pautado pelo significante que, 

“desenvolver-se significa ‘expandir ou realizar os potenciais; trazer gradualmente a 

um estado mais completo, maior ou melhor’. Quando algo cresce fica maior. 

Quando algo se desenvolve torna-se diferente.” (DALY, 2004, p. 198). 

Esse efeito seria distribuidor de renda, cessando o processo de 

concentração dado por falta de desenvolvimento econômico. “Quando há aumento 

da renda per capita, mas a economia não se transforma porque não aumenta a 

produtividade de toda ela, mas apenas de um enclave, geralmente de baixo valor 

adicionado per capita, não ocorre nem desenvolvimento nem crescimento 

econômico”. (BRESSER, 2008, p. 3). 

Outros teóricos também se debruçaram sobre o tema, como o caso 

de Amartya Sen (2010). Para esse autor, criador do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), o desenvolvimento estaria ligado ao aumento da capacidade 

humana e ao aumento da liberdade. 
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Tal capacidade humana poderia ser fator de um aumento no capital 

humano adquirido através da educação, fato que no futuro possibilitaria ao 

indivíduo o aumento da capacidade de liberdade, desatando os nós da ignorância 

e possibilitando uma liberdade de escolha dentro do processo produtivo no mundo 

atual. 

Diversos fatores integrariam e, sobremodo, permitiriam mensurar o 

desenvolvimento – na perspectiva de Amartya Sen – colocando o humano 

(detentor da liberdade) como centro da função de medida.  

Conforme aponta Carraro Neto (2017, p. 20) “[...] como métrica do 

processo de desenvolvimento, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), é uma 

ferramenta que permite mensurar a evolução de um país, região ou município 

através de indicadores elaborados com dados de agências internacionais e/ou 

institutos de pesquisa”. 

As dimensões utilizadas para calcular o IDH, seriam dispostas da 

seguinte maneira: 

Quadro 2 - Dimensões e Indicadores considerados nos cálculos do IDH 

Dimensões Indicadores 

Educação Taxa de Alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade; Taxa de 
Escolarização bruta combinada dos diversos níveis educacionais. 

Longevidade Esperança de vida ao nascer (anos). 

Renda PIB per capita (dólares PPP). 

Fonte: PNUD. 

Atribuídos os valores aos dados dimensionados na pesquisa, o 

processo de cálculo envolve determinações referentes ao peso de medidas e, até 

mesmo, ponderação dos dados, conforme descritos no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Valores das Balizas utilizadas nos cálculos do IDH 

Indicador Valor Máximo Valor Mínimo 

Esperança de Vida ao Nascer (anos) 85 25 

Taxa de Alfabetização dos Adultos (%) 100 0 

Taxa Combinada de Escolarização Bruta (%) 100 0 

PIB per capita (dólares PPP) 40.000 100 

Fonte: PNUD. 

Portanto, conforme aponta Matos (2007, p. 4): 

[...] o processo de normalização cria um subíndice para cada dimensão 
segundo a seguinte fórmula geral. Índice = (valor observado – valor 
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mínimo) / (valor máximo – valor mínimo). A primeira parte da expressão 
ou a diferença entre o valor observado e o valor mínimo mostra o avanço 
realizado pelo país. A segunda parte ou a diferença entre o valor máximo 
e o valor mínimo representa a extensão total da trajetória a ser percorrida 
por esta sociedade.(MATOS, 2007, p. 4). 

 

Dentro desse processo, reduz-se “os valores observados para cada 

um dos determinantes do IDH em um número puro situado no intervalo entre zero 

e 1” (MATOS, 2007, p. 4).  

Sendo assim, no Quadro 04 tem-se um resumo das fórmulas 

referentes aos cálculos. 

Quadro 4 - Fórmulas de Cálculo dos Componentes dos IDH 

Variável Fórmula 

Índice de Alfabetização de Adultos Índice = (Tx.Alf – 0) / (100 – 0) 

Índice de Escolarização Bruta combinada Índice = (TxCEB – 0) / (100 – 0) 

IDH-E 
IDH-E = 2/3 (Índice Alfabetização de Adultos) +  
1/3 (Índice de Escolarização Bruta) 

IDH-L IDH-L = (EspVida – PminL) / (PMaxL – PminL) 

IDH-R IDH-R = log (100) / log (40.000) – log (100) 

IDH IDH = 1/3 (IDH-E) + 1/3 (IDH-L) + 1/3 (IDH-R) 

Fonte: PNUD. 

Portanto, a visão de Amartya Sen (2010) traz uma tecnicidade à 

elaboração do conceito de desenvolvimento. Essa visão permite avaliações não 

somente a nível nacional, mas também em nível municipal – através do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. O IDH-M segue os mesmos passos 

detalhados para o IDH, entretanto, para que certas especificidades de municípios 

e estados pudessem ser captadas com maior clareza, algumas modificações 

foram introduzidas. Assim no lugar do PIB per capita presente no IDH, utiliza-se a 

renda familiar per capita que revela a renda média dos indivíduos residentes 

naquele município.  

O município de Franca (SP), no ano de 2010, obteve um Índice de 

Desenvolvimento Humano com a pontuação de 0,780, sendo para a Renda o valor 

de 0,749, para a Longevidade 0,842 e para a Educação 0,753. O próximo Índice 

terá divulgação no ano de 2020. 

Portanto, as fórmulas referentes aos cálculos se compõem da 

seguinte maneira: 
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Quadro 5 - Fórmulas de Cálculo dos Componentes do IDH-M 

Variável Fórmula 

Índice de Alfabetização de 
Adultos 

Índice = (Tx Alf – 0) / (100 – 0) 

Índice de Escolarização Bruta 
Combinada 

Índice = (Tx BFE – 0) / (100 – 0) 

IDHM-E 
IDHM-E = 2/3 (Indice de Alfabetização de Adultos) +1/3 

(Índice de Escolarização Bruta) 

IDHM-L IDHM-L = (Esp Vida – PminL) / (PMaxL – PminL) 

IDHM-R 
IDHM-R = (log RmedM – log VRefMin) /  

(log VRefMax – logVRefMin) 

IDH-M 
IDHF-M = 1/3 (IDHM-E) + 1/3 (IDHM-L) + 

1/3 (IDHM-R) 

Fonte: PNUD. 

Determinados os valores referentes às variáveis, os resultados 

apresentados identificariam os níveis, classificados como baixo, médio ou alto.  

No Quadro 05, são apresentadas as divisões dos valores para 

enquadramento do IDH-M. Sendo que quanto mais próximo de zero, BAIXO, 

menor o desenvolvimento, e quando mais próximo de 1, ALTO, maior o processo 

de desenvolvimento daquele município ou estado. 

 

Quadro 6 - Classificação do IDH e IDH-M 

Tipologia do IDH e IDH-M Intervalo dos Valores 

BAIXO IDH/IDH-M entre 0 e 0,499 

MÉDIO IDH/IDH-M entre 0,5 e 0,799 

ALTO IDH/IDH-M igual ou superior a 0,800 

Fonte: PNUD. 

Dessa forma, pode-se perceber a metodologia utilizada para 

elaboração e realização do IDH e IDHM, havendo uma diferenciação entre ambos 

conforme descrito no Quadro 6. 

Um terceiro autor importante no estudo desse tema é Celso Furtado. 

Esse autor afirma que o “crescimento econômico, tal como o conhecemos, vem se 

fundando na preservação de privilégios das elites que satisfazem seu afã de 

modernização; já o desenvolvimento se caracteriza por seu projeto social 

subjacente” (BRESSER, 2008, p. 4). 

Dessa forma, o desenvolvimento econômico seria responsável pela 

melhor distribuição de renda e alteração nas estruturas produtivas (visando 
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fornecer um melhor salário real aos trabalhadores), enquanto o crescimento 

econômico seria responsável pelo crescimento da riqueza do país. 

Dá-se, inclusive, ao termo do crescimento econômico, a definição de 

crescimento econômico sustentado, expressão discutida por autores, que afirmam 

que:  

[...] em suas dimensões físicas, a economia é um subsistema aberto do 
ecossistema terrestre, o qual é finito, não crescente e materialmente 
fechado. A medida que o subsistema econômico cresce, ele incorpora 
uma proporção cada vez maior do ecossistema total e deve alcançar um 
limite de 100%, se não antes. Por isso, seu crescimento não é 
sustentado. (DALY, 2004, p. 197). 

Partindo de premissas keynesianas, Harrod-Domar aborda os 

conceitos cíclicos que permeiam a economia. Conforme aponta Oreiro (2003): 

O resultado fundamental do modelo de Harrod-Domar é que a obtenção 
de uma trajetória de crescimento estável com pleno-emprego da força de 
trabalho é possível, mas altamente improvável. Dessa forma, as 
economias capitalistas deverão, via de regra, apresentar um crescimento 
irregular – alternando períodos de crescimento acelerado com períodos 
de queda acentuada do nível de atividade econômica – e desemprego 
elevado. (OREIRO, 2003, p. 1). 

Contudo, de acordo com Oreiro (2003), o principal conceito que se 

extrai da teoria do crescimento proposto por Harrod-Domar é sobre a variação do 

investimento no tempo t1 deve ser maior que o investimento no tempo t0. Esse 

seria o conceito que levaria também o PIB em suas concepções, ou seja, o 

crescimento deve ser contínuo, contudo, seus efeitos são cíclicos em grande parte 

do tempo, sendo utópico um crescimento contínuo e perene. 

De forma condensada, o crescimento econômico envolve muito mais 

um caráter quantitativo e conjuntural, enquanto o desenvolvimento econômico 

perpassa por transformações estruturais de longo prazo, que resultam na melhoria 

do Índice de Desenvolvimento Humano, conforme descrito na sequência. No 

crescimento econômico observa-se a variação do PIB em relação a um período 

distinto, podendo ser trimestral, semestral ou anual. Portanto, o desenvolvimento 

econômico seria responsável pela melhor distribuição de renda e alteração nas 

estruturas produtivas (com vistas a fornecer um melhor salário real aos 

trabalhadores).  
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Nesse sentido, o uso de emendas parlamentares nas localidades que 

são beneficiadas por elas seria de grande importância, quando bem empregadas, 

para promover o desenvolvimento dessas localidades. 
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4  A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FRANCA – Conceitos e delimitações 

As regiões administrativas têm como efeito gerar uma agregação de 

caráter territorial visando à organização de atividades socioeconômicas que 

convirjam a um melhor desempenho em sua política de implantação. Portanto, 

conforme aponta a Fundação SEADE (2015) as regiões administrativas se 

definem por: 

[...] agregações de caráter supramunicipal, com vistas à organização de 
atividades de planejamento, de prestação de serviços públicos e/ou 
gestão de políticas e programas públicos, de responsabilidade 
compartilhada, quer entre o Estado e municípios, quer entre municípios”. 
(FUNDAÇÃO SEADE, 2015, p. 1). 

 

Toda essa dinâmica de caracterização dos espaços geográficos, com 

funções supramunicipais, facilitam a efetividade de políticas públicas, inclusive, no 

que tange a políticas impetradas pela instância federal do governo. Cita-se como 

exemplo da política que adere a caracterização regional, o Sistema Único de 

Saúde (SUS). Segundo aponta a Fundação SEADE (2015), “[...] em especial no 

caso da saúde, em que a montagem do SUS inclui em seus fundamentos a 

criação de instância regionais de planejamento, execução e financiamento de 

equipamentos e serviços”. 

Dessa maneira, as regiões administrativas desempenham papel 

importante para uma melhor focalização de políticas públicas e desenvolvimento 

integrado entre os municípios/regiões onde se instala essa política geográfica de 

integração. Na próxima subseção, à vista disso, serão apresentados os primórdios 

da regionalização do Estado de São Paulo, assim como a composição atual de 

suas regiões administrativas. 

O primeiro Decreto que instaura normas para regionalização das 

atividades de administração estadual e, dessa maneira, começa a geografia do 

estado de São Paulo com vistas ao processo administrativo do estado, é o 

Decreto N°. 48.162, de 3 de julho de 1967. 

Sancionado pelo então governador do Estado, Roberto Costa de 

Abreu Sodré, esse Decreto cria um modelo de unidades territoriais polarizadas, 

composta por 10 regiões e 48 sub-regiões administrativas. 

Entre elas, está a Região Administrativa de Franca (SP), objeto desta 

pesquisa, que compõe a Sub-Região 6.2 que dispunha, também, dos seguintes 
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municípios: Cristais Paulista; Guará; Itirapuã; Jeriquara; Patrocínio Paulista; 

Pedregulho; Restinga; Ribeirão Corrente; Rifaina e São José da Bela Vista. 

Ao longo da história, entre decretos e leis complementares, foram 

criadas, ao menos, 41 normas redesenhando os aspectos geográficos-

administrativos do estado de São Paulo. 

Figura 1 - Divisa das Regiões Administrativas de São Paulo 

 

                   Fonte: Fundação SEADE. 

Atualmente o Estado de São Paulo conta com 16 Regiões 

Administrativas (RA), que abrigam os 645 municípios do Estado, ainda que de 

forma não equalitária. Na Figura 1, é apresentada a carta geográfica de divisão 

dessas regiões.  

Dessa maneira, com o intuito de uma melhor verificação da 

composição dessa Região Administrativa de Franca, dispõe-se a seguir a 

composição da RA, conforme disponibilizado pela Fundação SEADE. 

● Região Administrativa de Franca: Aramina; Batatais; Buritizal; 

Cristais Paulista; Franca; Guará; Igarapava; Ipuã; Itirapuã; 

Ituverava; Jeriquara; Miguelópolis; Morro Agudo; Nuporanga; 

Orlândia; Patrocínio Paulista; Pedregulho; Restinga; Ribeirão 

Corrente; Rifaina; Sales Oliveira; São Joaquim da Barra; São 

José da Bela Vista. (23 municípios). 
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No que tange aos aspectos econômicos das regiões administrativas, 

a Região Metropolitana de São Paulo é a que possui maior PIB, o que equivale a 

55,05%, para o ano de 2014. A Região Administrativa de Franca, objeto desta 

pesquisa, é a 13° colocada no ranking em relação ao PIB auferido em relação as 

regiões administrativas pesquisadas, com uma participação de 1,05%. 

Tabela 8 - PIB por Regiões Administrativas do Estado de SP, em 2014 

Localidades PIB (Em mil reais 
correntes) 

Participação Número de 
Municípios 

Região Metropolitana de São Paulo  1.022.866.523,43  55,05% 39 

Região Administrativa de Campinas  318.893.485,23  17,16% 90 

Região Administrativa de São José 
dos Campos 

   97.122.765,14  
5,23% 39 

Região Administrativa de Sorocaba    89.675.064,07  4,83% 47 

Região Administrativa de Santos    52.540.505,14  2,83% 9 

Região Administrativa de Ribeirão 
Preto 

   46.850.508,25  
2,52% 25 

Região Administrativa de São José 
do Rio Preto 

   42.827.852,09  
2,30% 96 

Região Administrativa de Bauru    34.354.253,38  1,85% 39 

Região Administrativa Central    31.863.787,36  1,71% 26 

Região Administrativa de Marília    26.290.483,84  1,41% 51 

Região Administrativa de Presidente 
Prudente 

   21.121.998,87  
1,14% 53 

Região Administrativa de Araçatuba    20.150.960,49  1,08% 43 

Região Administrativa de Franca    19.503.470,74  1,05% 23 

Região Administrativa de Barretos    12.770.661,70  0,69% 19 

Região Administrativa de Itapeva    10.688.923,72  0,58% 32 

Região Administrativa de Registro    10.674.812,07  0,57% 14 

Fonte: SEADE, 2019. 

Embora a participação da RA de Franca possa parecer pequena, é 

preciso observar que a mesma é composta por 23 municípios, quantidade inferior 

de municípios quando comparado às outras RAs que estão à sua frente. 

As regiões administrativas destacadas a seguir (Tabela 3) 

apresentam níveis parecidos em termos de população e PIB. No entanto, as duas 

primeiras englobam números maiores de municípios (53 e 43), do que a RA de 

Franca, que é composta por apenas 23 municípios. 
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Tabela 9 - Regiões Administrativas 

Regiões Administrativas População PIB 
Nº de 

Municípios 

Presidente Prudente 854.876  24.315.146,4  53 
Araçatuba 768.803  23.668.594,4  43 

Franca 742.324  24.102.103,25  23 

Fonte: SEADE, 2020. 

A sede da Região Administrativa, a cidade de Franca (SP), possui 

uma população de 318.640 habitantes, segundo dados do Censo IBGE 2010. 

Além disso, a cidade de Franca (SP) possui grande desenvoltura no âmbito da 

Indústria de Transformação – com ênfase no setor calçadista. A Quadro 7 

apresenta um pouco dos dados estatísticos essenciais da cidade. 

 

Quadro 7 – Perfil do Município de Franca/SP 

Dados Gerais 

Gentílico* Francano 

Unidade da Federação* São Paulo 

Distância da Capital*** 401 km 

População (Censo 2010)* 318.640 

População (Estimativa 2018)** 337.738 

Área da unidade territorial (km2)* 605.681 km² 

Densidade Demográfica (hab/km2)** 557,62 

Fontes: *IBGE **Fundação SEADE ***Prefeitura Municipal de Franca. 

 

A Balança Comercial da cidade de Franca (SP) também apresenta 

resultados que trazem a realidade de uma cidade que tem o viés da exportação de 

calçados como seu principal foco. Como é possível verificar na Tabela 4, 

apresentada a seguir, a Balança Comercial francana opera, na maioria das vezes, 

em superávit, demonstrando a importância da função exportadora que a cidade 

exerce. 

Tabela 4 - Balança Comercial de Franca (2015-2018) 

Ano Exportação Importação Saldo 

2015  $ 158.426.450,00   $ 32.863.960,00   $ 125.562.490,00  

2016  $ 127.941.807,00   $ 24.996.726,00   $ 102.945.081,00  

2017  $ 121.204.134,00   $ 29.374.029,00   $    91.830.105,00  

2018  $ 108.819.574,00   $ 27.281.696,00   $    81.537.878,00  

Fonte: Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior. 
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A geração de empregos também é outro grande propulsor da cidade 

de Franca (SP) como sede da Região Administrativa. Em 2019, até o mês de 

agosto, a cidade de Franca havia gerado mais de 30 mil admissões e mais de 4 

mil postos de trabalho. 

 

Tabela 5 - Saldos de Empregos (Franca) 2015 a 2019 

Ano 
Saldo de 

Empregos 

2015 -4385 

2016 -660 

2017 -294 

2018 -245 

2019 4104 

Fonte: CAGED/TEM.  

Como se pode verificar pelos dados da Tabela 5, embora a cidade, no período 

compreendido entre 2015 e 2018, tenha passado por uma grave crise, com a 

eliminação de postos de trabalho, esse saldo negativo vem diminuindo 

paulatinamente. No ano de 2019, o saldo passa a ser positivo, com as admissões 

(30.428) superando as demissões (26.324), apresentando um saldo positivo de 

4.104 empregos criados. 

A Tabela 6 permite verificar, ainda, que a criação de postos de 

trabalho e a consequente redução do desemprego, ocorreu não apenas na cidade 

de Franca, mas também na microrregião, no estado de São Paulo e no Brasil.  

 

Tabela 6 - Saldos de Empregos (Franca) 2015 a 2018 

 

          Fonte: CAGED/TEM.  
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A relevância do município de Franca (SP) também fica evidente 

quando analisado a relação PIB com as outras cidades da Região Administrativa. 

A Tabela 7, a seguir, evidencia isso. 

 

Tabela 7 - PIB (Municípios RA de Franca) 

 

                                  Fonte: SEADE, 2020. 

Conforme é possível verificar, Franca possui o maior PIB dentre os 

municípios, concentrando 40% de toda a produção de riqueza na região.  

No próximo capítulo, serão apresentados os aspectos metodológicos. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O método utilizado para analisar a ligação entre o envio de emendas 

parlamentares e o desenvolvimento econômico foi a seleção de dados 

secundários. Tal método visou atender aos seguintes objetivos: 

I. Objetivo Geral: identificar possíveis correlações entre o envio de emendas 

parlamentares (federais) e a melhora de indicadores de desenvolvimento 

econômico na Região Administrativa de Franca e da votação dos 

parlamentares. 

 

II. Objetivos Específicos: 

 

⮚ Analisar o arcabouço teórico sobre as emendas parlamentares e os redutos 

eleitorais; 

⮚ Estudar os impactos das emendas no desenvolvimento econômico; 

⮚ Analisar o efeito das emendas na votação dos parlamentares; 

⮚ Aplicar fórmula de correlação bivariada para comprovação dos resultados. 

Utilizando o conceito de indicadores de desenvolvimento econômico 

promovido pela empresa de pesquisa Urban System, a pesquisa denominada 

“Melhores Cidades para Fazer Negócios” possui diversas dimensões, sendo elas: 

Desenvolvimento Econômico; Capital Humano; Desenvolvimento Social; e 

Infraestrutura. Este estudo se delimitou ao campo do desenvolvimento econômico. 

Para mensuração quantitativa do desenvolvimento econômico, a 

Urban System utiliza critérios de dados secundários para realizar cálculos. Os 

critérios selecionados pela empresa coadunam com os critérios estabelecidos 

nesta dissertação no capítulo que discorre sobre o desenvolvimento econômico. 

Esses dados estão dispostos na Quadro 8. 

Com a coleta desses dados, foi utilizado o método quantitativo 

estatístico de análise através de correlação bivariada, entendendo-se por 

correlação bivariada, conforme aponta Hair, et al. (2009, p. 23) “[...] Alguns 

pesquisadores usam multivariada simplesmente para se referirem ao exame de 

relações entre mais de duas variáveis”. Dessa forma, toma-se como variáveis o 
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valor das emendas parlamentares enviadas e a evolução dos indicadores para 

cada cidade da Região Administrativa de Franca, entre os anos de 2015 a 2019. 

Quadro 8 - Fonte de Dados 

Indicadores Fonte 

Valor Adicionado PIB Industrial IBGE 

Valor Adicionado PIB agrícola IBGE IBGE 

Valor Adicionado PIB Serviços IBGE 

Pib per capita IBGE 

Saldo de Empregos Serviços RAIS/CAGED 

Saldo de Empregos Indústria RAIS/CAGED 

Saldo de Empregos Total RAIS/CAGED 

Crescimento de Empresas Instituto de Economia ACIF 

Importações (Crescimento) SECEX 

Exportações (Crescimento) SECEX 

Crescimento de MEI Instituto de Economia ACIF 

Fonte: URBAN SYSTEM, 2018. 

Os dados coletados sobre as emendas parlamentares foram feitos no 

sítio eletrônico da Câmara dos Deputados – foram coletados os valores das 

emendas parlamentares enviadas no período de 2015 a 2019 por todos os 

deputados, sem distinção, sendo o eixo de busca apenas as cidades envolvidas 

na pesquisa. 

O método usualmente conhecido para medir a correlação entre duas 

variáveis é o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, também conhecido 

como Coeficiente de Correlação do Momento Produto. 

1ª Hipótese: A suposição básica para a utilização deste coeficiente é 

de que o relacionamento entre as duas variáveis seja linear, ou seja, é adequado 

para medir o relacionamento linear.  

2ª Hipótese: A segunda hipótese é de que as variáveis envolvidas 

sejam aleatórias e que sejam medidas no mínimo em escala intervalar.  

3ª Hipótese: Uma terceira hipótese é de que as duas variáveis 

tenham uma distribuição normal bivariada conjunta, o que equivale a dizer que 

para cada X dado, a variável Y é normalmente distribuída.  

Esta hipótese é necessária para fazer inferências estatísticas (teste 

de hipótese e intervalo de confiança), sendo dispensável quando se tratar de 

estudos amostrais. 
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Conforme comenta Sartoris (2013), considerando a população 

normal bivariada, onde X é uma variável normalmente distribuída, com média µx e 

desvio padrão σx , e Y variável também normalmente distribuída com média µy e 

desvio padrão σy , a expressão matemática da distribuição (função densidade de 

probabilidade) é dada pela expressão abaixo 

 

Onde a variação dos parâmetros é: 

 

A covariância é uma medida que expressa a variação conjunta de 

duas variáveis, cuja expressão é dada por: 

 

Ela depende da escala das medidas, o que impossibilita a ideia de 

como as duas variáveis estão relacionadas. Quando se padroniza as variáveis 

tem-se o coeficiente de correlação, conforme expressão (3.2) acima, ou seja, 

 

Na prática, o coeficiente (ρˆ) é interpretado como um indicador que 

descreve a interdependência entre as variáveis X e Y, com a forma Yˆ =αˆ + β ˆX , 

onde αˆ e β ˆ são constantes. A interpretação do coeficiente quando ρˆ = 1 é de 

que existe correlação linear perfeita entre as variáveis X e Y. A correlação é linear 

perfeita positiva quando ρˆ = 1 e linear perfeita negativa quando ρˆ = −1. Quando 

se tem ρˆ = 0, não existe correlação linear entre as variáveis X e Y. Entretanto, na 

prática ocorrem diferentes valores de (ρˆ).  

A interpretação do valor de ρˆ depende muito dos objetivos de sua 

utilização e as razões pelas quais é calculado. Segundo CALLEGARI-JACQUES 
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(2003, p. 90), o coeficiente de correlação pode ser avaliado qualitativamente da 

seguinte forma:  

Tabela 8 - Parâmetro da Correlação 

Parâmetro Descrição 

Se 0,00 < ρˆ < 0,30 Existe fraca correlação linear 

Se 0,30 ≤ ρˆ < 0,60 Existe moderada correlação linear 

Se 0,60 ≤ ρˆ < 0,90 Existe forte correlação linear 

Se 0,90 ≤ ρˆ < 1,00 Existe correlação linear muito forte. 
Fonte: Elaboração Própria. 

Os dados foram extraídos de fontes públicas e ou mantidas por 

associações, conforme descrito no Quadro 8. Dado o recorte temporal de 2015 a 

2019 – para facilitação da leitura dos dados pelo software utilizado na correlação 

bivariada, somaram-se os valores sendo integralizado em percentual ou montante. 

A tabela utilizada será anexada a este estudo. 

Como ferramenta de análise desses dados será utilizado o “software 

R”, de uso gratuito por seu caráter open source. Portanto, espera-se com a 

relação bivariada encontrar uma causalidade entre as variáveis demonstrando sua 

correlação positiva ou negativa. 
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6 RESULTADOS 

Os dados extraídos em conformidade com a metodologia 

apresentada neste estudo foram submetidos à análise estatística de Correlação 

bivariada, para verificação dos impactos das emendas parlamentares nos 

municípios selecionados. 



 
 

 
 

4
5 

Tabela 9 - Resultados da Correlação 

 Emendas 
PIB per 
capita 

Valor Ad. 
Agro  

Valor Ad. 
Indústria 

Valor Ad. 
Serviços 

Saldo de 
Empregos 
Industria 

Saldo de 
Empregos 
Serviços 

Saldo de 
Empregos 

Total 

Var. 
Empresas 

Var. MEI 
Importaçã

o 
Exportaçã

o 

Emendas 

Pearson 
Correlation 

1 ,024 ,041 ,891
**
 ,892

**
 -,891

**
 ,885

**
 -,898

**
 ,120 ,047 ,155 

Sig. (2-
tailed) 

 ,914 ,857 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,586 ,832 ,479 

N 23 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 

PIB Per 
Capita 

Pearson 
Correlation 

,024 1 ,383 ,053 -,059 ,097 -,093 ,111 -,065 -,078 -,106 

Sig. (2-
tailed) 

,914  ,078 ,816 ,793 ,667 ,679 ,622 ,772 ,729 ,640 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Valor 
Adicionado 
Agropecuá
ria 

Pearson 
Correlation 

,041 ,383 1 ,141 ,018 ,060 -,026 ,059 -,331 -,354 -,140 

Sig. (2-
tailed) 

,857 ,078  ,532 ,936 ,791 ,909 ,794 ,133 ,106 ,534 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Valor 
Adicionado 
Indústria 

Pearson 
Correlation 

,891
**
 ,053 ,141 1 ,973

**
 -,934

**
 ,928

**
 -,892

**
 ,016 ,068 -,044 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,816 ,532  ,000 ,000 ,000 ,000 ,945 ,763 ,846 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Valor 
Adicionado 
Serviços 

Pearson 
Correlation 

,892
**
 -,059 ,018 ,973

**
 1 -,966

**
 ,933

**
 -,932

**
 ,055 ,101 -,021 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,793 ,936 ,000  ,000 ,000 ,000 ,809 ,656 ,928 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Saldo de 
Empregos 
Industria 

Pearson 
Correlation 

-,891
**
 ,097 ,060 -,934

**
 -,966

**
 1 -,949

**
 ,971

**
 -,108 -,014 ,015 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,667 ,791 ,000 ,000  ,000 ,000 ,625 ,950 ,946 

N 23 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 

Saldo de 
Empregos 
Serviços 

Pearson 
Correlation ,885

**
 -,093 -,026 ,928

**
 ,933

**
 -,949

**
 1 -,871

**
 ,133 ,121 -,072 
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Os dados apresentados na Tabela 9 possuem características de 

correlações diretamente ou inversamente proporcionais. Os valores descritos com 

sinais matemáticos positivos são proporcionais – quando uma variável aumenta a 

outra aumenta também. Os sinais matemáticos negativos demonstram a relação 

contrária entre as variáveis. Todos os valores que possuem significância 

estatística são marcados com asteriscos.  

Dessa forma, os resultados obtidos através da Correlação 

demonstram que o Valor Adicionado da Indústria e dos Serviços – vale ressaltar 

que o setor de Serviços engloba o comércio -, assim como a geração de 

empregos nesses setores da atividade econômica possuem relação positiva com 

as emendas parlamentares enviadas. Com tais resultados, seria possível afirmar, 

estatisticamente, que os envios de emendas parlamentares afetam positivamente 

o crescimento econômico das cidades, ou seja, quanto maior o aumento dos 

valores enviados para as cidades, maior será a geração de emprego e a produção 

da indústria e dos serviços – setores dependentes do circuito de geração de renda 

e consumo. 

O incremento de recursos via emenda parlamentar tem, 

aparentemente, efeito importante na geração de empregos – trazendo um sentido 

de bem-estar consonante ao desenvolvimento econômico. Para tornar os 

elementos mais visíveis, produziu-se a Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10 - Emendas (Em milhões de reais) Vs. Geração de Empregos (número de vagas) 

Período Emendas - FRANCA Serviços Comércio  Indústria 

2015 150.000,00 430  -1.021  -3.568 
2016  800.000,00 878 -637  -484 
2017  1.100.000,00 77  254  -610  
2018  7.350.000,00 1.364 538  -2.129  

Fonte: Governo Federal e CAGED, 2019. 

 

Como é possível verificar na Tabela acima, a geração de empregos 

no setor de Serviços saiu de um saldo negativo de vagas fechadas para um saldo 

positivo de 1.364 vagas geradas em 2018 – o que pode ser reflexo do incremento 

no número de emendas parlamentares. Já o setor da Indústria fechou postos de 

trabalho, mas conseguiu minimizar um cenário que, em 2015, apontava o 

fechamento de 3.568 postos de trabalho. 
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A produção industrial e do setor de serviços, medidos pelo Valor 

Adicional, também sofreram alterações na correlação com as emendas 

parlamentares recebidas – sendo fato gerador dos empregos verificados. 

Já em ralação ao mercado externo, as exportações apresentaram um 

resultado positivo demonstrando que com o aumento de envio de Emendas 

Parlamentares, pode refletir na redução do valor exportado – essa variável 

responde também a produção mensurada pelo Valor Adicionado da Indústria – 

apesar do aumento nas emendas, conforme Tabela 11, a seguir. 

Tabela 10 - Emendas Vs. Exportação 

Período Emendas - FRANCA Exportação 

2015 150.000,00 $158.426.450   

2016 800.000,00 $127.941.807  

2017 1.100.000,00 $121.204.134   

2018 7.350.000,00 $108.819.574  

       Fonte: Governo Federal e SECEX, 2019. 

 

Na Tabela 13 é possível constatar uma correlação significativa entre 

os movimentos do gráfico referente as emendas parlamentares e as exportações – 

principalmente em relação a queda que ocorreu no ano de 2016. Os impactos 

advindos das emendas parlamentares também podem ser analisados através de 

um prisma mais completo. Dessa maneira elaborou-se a Tabela 12, a seguir. 

 
Tabela 11 - Receitas / PIB / Exportações / Emendas – Franca (SP) 

Ano Receitas 
Prefeitura (R$) 

Emenda
s/Receita

s (%) 

PIB (R$) 
Franca (SP)  

Emenda
s/PIB 
(%) 

Exportação 
Franca (SP) 

Emen
das/Ex

por. 
(%) 

Emendas 
Franca (SP) 

(R$) 

2015 694.434.000,00 0,02% 9.260.257.150,00 0,002% 158.426.450,00 0,09% 150.000,00 
2016 753.485.526,00 0,11% 8.903.408.170,00 0,009% 127.941.807,00 0,63% 800.000,00 
2017 763.284.361,38 0,14% 9.409.309.870,00 0,012% 121.204.134,00 0,91% 1.100.000,00 
2018 787.201.462,49 0,93% *  108.819.574,00 6,75% 7.350.000,00 

2019 926.573.601,10 0,85% *  137.115.246,00 5,78% 7.920.774,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca, IBGE e MDIC, 2020. 

*Dados Indisponíveis. 

Percebe-se, pelos dados constantes da Tabela 12, que os valores 

das emendas recebidas, quando comparados com o orçamento da Prefeitura de 

Franca (SP), ao PIB da cidade e ao montante das exportações realizadas naquele 

período, mostram-se pouco expressivos, com pequena participação percentual.  
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Dessa forma a análise proposta quando observada apenas em seu 

conceito matemático básico, apresenta distorções que podem fazer com que a 

análise científica fique vaga, observados apenas os números frios.  

Tabela 12 - Emendas Parlamentares (RA de Franca) – (2008 a 2019) 

Cidades Emendas 

Franca R$ 34.541.548,00 
Orlândia R$ 13.600.000,00 
Ituverava R$ 5.000.000,00 
Batatais R$ 4.129.200,00 
Igarapava R$ 2.524.600,00 
São Joaquim da Barra R$ 1.500.000,00 
Miguelópolis R$ 1.100.000,00 
Ribeirão Corrente R$ 1.100.000,00 
Restinga R$ 1.000.000,00 
Patrocínio Paulista R$ 800.000,00 
Morro Agudo R$ 710.000,00 
Pedregulho R$ 400.000,00 
Sales Oliveira R$ 400.000,00 
Aramina R$ 289.200,00 
Nuporanga R$ 200.000,00 
Buritizal R$ 0,00 
Cristais Paulista R$ 0,00 
Guará R$ 0,00 
Ipuã R$ 0,00 
Itirapuã R$ 0,00 
Jeriquara R$ 0,00 
Rifaina R$ 0,00 
São José da Bela Vista R$ 0,00 

      Fonte: Câmara dos Deputados, 2020. 

 

No entanto, corroborando a hipótese da empregabilidade dos 

recursos provenientes das emendas – sabendo-se, sobretudo, que os recursos 

vieram em sua maioria para a cidade de Franca (SP), conforme Tabela 13, 

elaborou-se, também, a Tabela 14 onde constam informações - parametrizadas no 

recorte temporal deste estudo – os valores de emendas recebidas pela cidade de 

Franca (SP), descrição de uso e os parlamentares responsáveis. 

A Tabela 13 demonstra que Franca, dentro da Região Administrativa 

que ela lidera, foi a cidade que mais recebeu recursos de emendas parlamentares 

na série histórica disponibilizada pela Câmara dos Deputados.  

A Tabela 14 tem foco em Franca, dado sua importância no cenário, e 

apresenta os valores recebidos e a sua destinação. Percebe-se que a maioria das 

emendas parlamentares tiveram como destino o uso na área de saúde - com raras 

exceções para aplicação voltada a educação. 
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Tabela 14 - Emendas Parlamentares – Franca/SP 

Ano Emendas Descrição Parlamentares 

2015 
R$ 

150.000,00 

Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde - Fundação Santa 
Casa de Misericórdia - Franca - SP  

DUARTE 
NOGUEIRA 

2016 
R$ 

800.000,00 

Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde - No Município de 
Franca - SP  

EDUARDO 
BOLSONARO 

2017 
R$ 

1.100.000,00 

Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde - Fundação Santa 
Casa de Misericórdia de Franca - Franca – SP; 
Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde - 
No Município de Franca – SP 

EDUARDO 
BOLSONARO / 

TIRIRICA 

2018 
R$ 

7.350.000,00 

Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde - Fundação Santa 
Casa de Misericórdia de Franca - Franca – SP; 
Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde - Fundação Espírita 
Allan Kardec (Hospital Psiquiátrico) - Franca - 
SP 
 

EDUARDO 
BOLSONARO / 

AIRTON 
SANDOVAL 

2019 
R$ 

7.920.774,00 

Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços 
de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para 
Cumprimento de Metas - No Município de 
Franca – SP; Estruturação de Unidades de 
Atenção Especializada em Saúde - No Município 
de Franca – SP; Estruturação de Unidades de 
Atenção Especializada em Saúde - Fundação 
Santa Casa de Misericórdia de Franca - Franca 
– SP; Apoio a Entidades de Ensino Superior 
Não Federais - Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) 

DEPUTADA LUIZA 
ERUNDINA / 

AIRTON 
SANDOVAL 

Fonte: Câmara dos Deputados, 2020. 

 

Além disso, a Tabela 14 traz informações importantes a respeito dos 

parlamentares que enviaram recursos a Franca, com destaque para o parlamentar 

Eduardo Bolsonaro.  

Nesse contexto, o tema pork barrel aparece novamente - o envio das 

emendas por estes parlamentares consistirá em uma maior votação na cidade de 

Franca? Para responder tal dúvida, buscaram-se dados do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) analisando-se as eleições de 2014 e 2018. Os resultados são 

apresentados na Tabela 15 a seguir. 

Tabela 15 - Candidatos - Votos 

Candidatos 2014 2018 Cresc, (%) 

Eduardo Bolsonaro 248 14161 5610,08% 
Luiza Erundina 86 294 241,86% 
Tiririca 6277 2987 -52,41% 
Duarte Nogueira 1488 *  

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 2020. 
*É o atual prefeito de Ribeirão Preto, não tendo disputado a eleição de 2018. 
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Conforme demonstram os dados - Eduardo Bolsonaro teve um 

crescimento de mais de cinco mil por cento dos votos dentro do período, o mesmo 

ocorre para a Deputada Luiza Erundina – entretanto, não acontece com Tiririca. 

Dessa maneira, as variáveis que foram analisadas constataram 

existir, aparentemente, uma relação (parcial) entre os fatores de desenvolvimento 

econômico e os envios de emendas parlamentares e também uma relação causal 

diante da política pork barrel.  

No próximo capítulo será realizada a conclusão do trabalho versando 

sobre os conhecimentos adquiridos durante o estudo e os resultados obtidos na 

aplicação estatística. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo geral deste estudo foi identificar as possíveis correlações 

entre o envio de emendas parlamentares (Federais) e a melhora de indicadores de 

desenvolvimento econômico na Região Administrativa de Franca, bem como na 

votação recebida pelos parlamentares, na mesma região. 

A análise da legislação sobre as emendas parlamentares permitiu 

verificar que a mesma sofreu diversas modificações ao longo dos últimos anos, 

principalmente no ano de 2015.  

Os redutos eleitorais compõem-se de regiões geográficas 

determinadas, nas quais o candidato recebeu uma grande concentração de votos. 

A destinação dos recursos das emendas parlamentares para os seus redutos 

eleitorais é uma das estratégias que os candidatos utilizam com o intuito da 

reeleição. Buscam, assim, a sustentação ou a expansão das bases eleitorais em 

que obtiveram maior concentração de votos ou potencial de crescimento de votos 

para as próximas eleições. 

Estudos apontados nesta pesquisa demonstram que a relação entre 

os redutos eleitorais e o envio de emendas, ou seja, a busca por votos baseada 

em uma política de pork barrel, torna o Brasil um país com anacronismos 

econômicos, como o próprio resultado do estudo demonstrou. 

Tal anacronismo comunga com o desenvolvimento econômico, que 

não acontece de forma uniforme no país, pois, quando políticos pensam em obter 

vantagens em prol de si, o país paga com as mazelas excludentes nesse âmbito.  

Significa dizer que os recursos das emendas parlamentares, pelo 

menos no que tange à região objeto de estudo, não impactam no desenvolvimento 

econômico, principalmente em razão dos valores irrisórios recebidos no período 

de tempo objeto do estudo. 

É possível afirmar que, em regra, os recursos deixam de ser 

direcionados para as reais necessidades do país, sendo utilizados para atender a 

interesses meramente eleitoreiros. Ou seja, não são enviados para as regiões 

onde seriam mais úteis e necessários ao desenvolvimento econômico do país, 

mas para aquelas mais bem representadas no Congresso Nacional. 
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Tal comportamento dos parlamentares contribui para acentuar as 

desigualdades econômicas, não apenas entre regiões do país, mas, também, 

entre as diversas classes da população. 

O arcabouço teórico estudado trouxe, ainda, informações 

importantes acerca das emendas parlamentares e do desenvolvimento econômico 

da cidade, analisando os números do seu Produto Interno, a geração de empregos 

e as exportações realizadas no período. 

No tocante à Correlação Bivariada, os resultados obtidos tendem a 

demonstrar que o Valor Adicionado da Indústria e dos Serviços, assim como a 

geração de empregos nesses setores da atividade econômica, que apresentam 

relação positiva com as Emendas Parlamentares enviadas.  

O mesmo ocorre em relação ao mercado externo, em que as 

exportações apresentaram, aparentemente, uma correlação positiva em 

decorrência do aumento de envio de emendas parlamentares. 

No entanto, quando se analisa os valores das emendas recebidas, 

comparados com o orçamento da Prefeitura de Franca, com o PIB da cidade e 

com montante das exportações realizadas naquele período, verifica-se que os 

mesmos se mostram irrisórios, ou seja, pouco expressivos para que se possa 

afirmar que tiveram influência no desenvolvimento da cidade ou de sua região 

administrativa de Franca.  

Vale ressaltar que outros fatores externos também podem contribuir 

para uma variação na produção, no emprego e na exportação, como, por exemplo, 

as mudanças de governo, maior demanda do mercado externo e o reaquecimento 

da economia, entre outros. 

No que tange aos valores de emendas parlamentares recebidas pela 

Região Administrativa de Franca (SP), é importante reiterar que o seu valor 

absoluto é irrisório perto do PIB das mesmas cidades, fato que demonstra a pouca 

condição das emendas impactarem diretamente no desenvolvimento econômico 

da cidade sede e dos demais municípios que a compõem.  

Não obstante, é possível constatar que a maioria dos parlamentares 

que enviaram emendas para a região obtiveram um expressivo aumento nas 

votações recebidas nessas localidades, fato que pode corroborar a prática do Pork 

Barrel. 
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Por fim, é importante salientar que a RA de Franca necessita de 

maior representação nas esferas federal e estadual. Nas últimas eleições 

majoritárias (2018) houve muitos candidatos participando do pleito, fato que fez 

com que os votos se diluíssem, não permitindo a região ter um deputado federal 

representando-a no Congresso Federal. 

Essa falta de representatividade, possivelmente, irá impactar 

negativamente na possibilidade da cidade de Franca, bem como a demais que 

compõem a sua região administrativa, continuarem a receber verbas federais.  

A conscientização da população acerca da importância do voto em 

candidatos locais nas próximas eleições legislativas é um fator importante para 

que seja possível eleger representantes que irão defender, de fato, os interesses 

da nossa Região Administrativa no Congresso Nacional. 

Outros estudos podem ser realizados nesta linha analisando, por 

exemplo, as emendas eventualmente apresentadas por deputados estaduais, 

visando trazer recursos para a Região Administrativa de Franca, seus impactos no 

desenvolvimento local e regional, bem como o retorno em termos de incremento 

na votação recebida. 

Portanto, as principais limitações da pesquisa foi a dificuldade no 

acesso de emendas parlamentares do Estado de São Paulo, utilizando apenas 

dados á nível federal, além disso, não utilizou-se neste trabalho regressão múltipla 

para identificação das variáveis.  
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ANEXOS 

Região Administrativa de Araçatuba: Alto Alegre; Andradina; Araçatuba; 

Auriflama; Avanhadava; Barbosa; Bento de Abreu; Bilac; Birigui; Braúna; Brejo 

Alegre; Buritama; Castilho; Clementina; Coroados; Gabriel Monteiro; Gastão 

Vidigal; General Salgado; Glicério; Guaraçaí; Guararapes; Guzolândia; Ilha 

Solteira; Itapura; Lavínia; Lourdes; Luiziânia; Mirandópolis; Murutinga do Sul; Novo 

Castilho; Nova Independência; Nova Luzitânia; Penápolis; Pereira Barreto; 

Piacatu; Rubiácea; Santo Antônio do Aracanguá; Santópolis de Aguapeí; São 

João de Iracema; Sud Mennucci; Suzanápolis; Turiúba; Valparaíso. (43 

municípios). 

Região Administrativa de Barretos: Altair; Barretos; Bebedouro; Cajobi; Colina; 

Colômbia; Embaúba; Guaíra; Guaraci; Jaborandi; Monte Azul Paulista; Olímpia; 

Pirangi; Severínia; Taiaçu; Taiúva; Terra Roxa; Viradouro; Vista Alegre do Alto. (19 

municípios). 

Região Administrativa de Bauru: Agudos; Arealva; Avaí; Balbinos; Bariri; Barra 

Bonita; Bauru; Bocaina; Boraceia; Borebi; Cabralia Paulista; Cafelândia; Dois 

Córregos; Duartina; Getulina; Guaiaçara; Guaimbê; Guarantã; Iacanga; Igaraçu do 

Tietê; Itaju; Itapuí; Jaú; Lençóis Paulista; Lins; Lucianópolis; Macatuba; Mineiros 

do Tietê; Paulistânia; Pederneiras; Pirajuí; Piratininga; Pongaí; Presidente Alves; 

Promissão; Reginópolis; Sabino; Ubirajara; Uru. (39 municípios). 

Região Administrativa de Campinas: Aguaí; Águas da Prata; Águas de Lindóia; 

Águas de São Pedro; Americana; Amparo, Analândia; Araras; Artur Nogueira; 

Atibaia; Bom Jesus dos Perdões; Bragança Paulista; Brotas; Cabreúva; Caconde; 

Campinas; Campo Limpo Paulista; Capivari; Casa Branca; Charqueada; Conchal; 

Cordeirópolis; Corumbataí; Cosmópolis; Divinolândia; Elias Fausto; Engenheiro 

Coelho; Espírito Santo do Pinhal;Estiva Gerbi; Holambra; Hortolândia; Indaiatuba; 

Ipeúna; Iracemápolis; Itapira; Itatiba; Itirapina; Itobi; Itupeva; Jaguariúna; Jarinu; 

Joanópolis; Jundiaí; Leme; Limeira; Lindóia; Louveira; Mococa; Mogi Guaçu; Moji 

Mirim; Mombuca; Monte Alegre do Sul; Monte Mor; Morungaba; Nazaré Paulista; 

Nova Odessa; Paulínia; Pedra Bela; Pedreira; Pinhalzinho; Piracaia; Piracicaba; 

Pirassununga; Rafard; Rio Claro; Rio das Pedras; Saltinho; Santa Bárbara 

d'Oeste; Santa Cruz da Conceição; Santa Cruz das Palmeiras; Santa Gertrudes; 
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Santa Maria da Serra; Santo Antonio de Posse; Santo Antonio do Jardim; São 

João da Boa Vista; São José do Rio Pardo; São Pedro; São Sebastião da Grama; 

Serra Negra; Socorro, Sumaré; Tambaú; Tapiratiba; Torrinha; Tuiuti; Valinhos; 

Vargem; Vargem Grande do Sul; Várzea Paulista; Vinhedo.(90 municípios). 

Região Administrativa Central (São Paulo): São Carlos; Araraquara; Matão; 

Ibitinga; Taquaritinga; Porto Ferreira; Itápolis; Américo Brasiliense; Ibaté; 

Descalvado; Santa Rita do Passa Quatro; Tabatinga; Borborema; Boa Esperança 

do Sul; Ribeirão Bonito; Rincão; Nova Europa; Dourado; Santa Lúcia; Dobrada; 

Fernando Prestes; Santa Enertisna; Gavião Peixoto; Motuca; Cândido Rodrigues; 

Tirabiju. (26 municípios). 

Região Administrativa de Franca: Aramina; Batatais; Buritizal; Cristais Paulista; 

Franca; Guará; Igarapava; Ipuã; Itirapuã; Ituverava; Jeriquara; Miguelópolis; Morro 

Agudo; Nuporanga; Orlândia; Patrocínio Paulista; Pedregulho; Restinga; Ribeirão 

Corrente; Rifaina; Sales Oliveira; São Joaquim da Barra; São José da Bela Vista. 

(23 municípios). 

Região Administrativa de Itapeva: Angatuba; Apiaí; Arandu; Buri; Bom Sucesso 

de Itararé; Barra do Chapéu; Barão de Antonina; Campina do Monte Alegre; 

Capão Bonito; Coronel Macedo; Fartura; Guapiara; Iporanga; Itaí; Itabaré; Itararê; 

Itaoca; Itapeva; Itapirapuã Paulista; Itaporanga; Nova Campina; Paranapanema; 

Piraju; Ribeira; Riversul; Ribeirão Grande; Ribeirão Branco; Sarutaiá; Taquarituba; 

Tejupá; Taguaí; Taquarivaí. (32 municípios). 

Região Administrativa de Marília: Assis; Campos Novos Paulista; Cândido Mota; 

Cruzália; Florínea; Ibirarema; Lutécia; Maracaí; Palmital; Paraguaçu Paulista; 

Pedrinhas Paulista; Platina; Taruma; Álvaro de Carvalho; Alvinlândia; Echaporã; 

Fernão; Gália; Garca; Júlio Mesquita; Lupércio; Marília; Ocaucu; Oriente; Oscar 

Bressane; Pompeia; Vera Cruz; Bernardino de Campos; Canitar; Chavantes; 

Espírito Santo do Turvo; Ipaussu; Óleo; Ourinhos; Ribeirão do Sul; Salto Grande; 

Santa Cruz do Rio Pardo; São Pedro do Turvo; Timburi; Arco-Íris; Bastos; Bora; 

Herculândia; Iacri; João Ramalho; Parapuã; Quatá; Queiroz; Quintana; Rinopolis; 

Tupã. (51 municípios). 
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Região Administrativa de Presidente Prudente: Adamantina; Alfredo 

Marcondes; Álvares Machado; Anhumas; Caiabu; Caiuá; Dracena; Emilianópolis; 

Estrela do Norte; Euclides da Cunha Paulista; Flora Rica; Iepê; Indiana; João 

Ramalho; Junqueirópolis; Lucélia; Marabá Paulista; Martinópolis; Mirante do 

Paranapanema; Monte Castelo; Nantes; Narandiba; Nova Guataporanga; Ouro 

Verde; Panorama; Paulicéia; Piquerobi; Pirapozinho; Presidente Bernardes; 

Presidente Epitácio; Presidente Prudente; Presidente Venceslau; Rancharia; 

Regente Feijó; Ribeirão dos Índios; Rosana; Sandovalina; Santa Mercedes; Santo 

Anastácio; Santo Expedito; São João do Pau-d’Alho; Tupi Paulista; Taciba; 

Tarabai; Teodoro Sampaio. (53 municípios). 

Região Administrativa de Registro: Barra do Turvo; Cajati; Cananéia; Eldorado; 

Iguape; Ilha Comprida; Itariri; Jacupiranga; Juquiá; Miracatu; Pariquera-Açu; Pedro 

de Toledo; Registro; Sete Barras. (14 municípios). 

Região Administrativa de Ribeirão Preto: Altinópolis; Barrinha; Brodowski; 

Cajuru; Cássia dos Coqueiros; Cravinhos; Dumont; Guariba; Guatapará; 

Jaboticabal; Jardinópolis; Luís Antônio; Mococa; Monte Alto; Morro Agudo; 

Pitangueiras; Pontal; Pradópolis; Ribeirão Preto; Santa Cruz da Esperança; Santa 

Rosa do Viterbo; Santo Antônio da Alegria; São Simão; Serra Azul; Serrana; 

Sertãozinho; Taquaral. (25 municípios). 

Região Administrativa de Santos: Bertioga; Cubatão; Guarujá; Itanhaém; 

Mongaguá; Peruíbe; Praia Grande; Santos; São Vicente. (9 municípios). 

Região Administrativa de São José do Rio Preto: Adolfo; Álvares Florence; 

Américo de Campos; Aparecida d’Oeste; Ariranha; Aspásia; Bady Bassitt; 

Bálsamo; Cardoso; Catanduva; Catiguá; Cedral; Cosmorama; Dirce Reis; 

Dolcinópolis; Elisiário; Estrela d’Oeste; Fernadópolis; Floreal; Guapiaçu; Ibirá; 

Icém; Indiaporã; Ipiguá; Irapuã; Itajobi; Jaci; Jales; José Bonifácio; Macaubal; 

Macedônia; Magda; Marapoama; Marinópolis; Mendonça; Meridiano; Mesópolis; 

Mira Estrela; Mirassol; Mirassolândia; Monções; Monte Aprazível; Neves Paulista; 

Nhandeara; Nipoã; Nova Aliança; Nova Canaã Paulista; Nova Granada; Novais; 

Novo Horizonte; Onda Verde; Orindiúva; Ouroeste; Palestina; Palmares Paulista; 

Palmeira d’Oeste; Paraíso; Paranapuã; Parisi; Paulo de Faria; Pedranópolis; 

Pindorama; Planalto; Poloni; Pontalinda; Pontes Gestal; Populina; Potirendaba; 
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Riolândia; Rubinéia; Sales; Santa Adélia; Santa Albertina; Santa Clara d’Oeste; 

Santa Fé do Sul; Santana da Ponte Pensa; Santa Rita d’Oeste; Santa Salete; São 

Francisco; São João das Duas Pontes; São José do Rio Preto; Sebastianópolis do 

Sul; Tabapuã; Tanabi; Três Fronteiras; Turmalina; Ubarana; Uchoa; União 

Paulista; Urânia; Urupês; Valentim Gentil; Vitória Brasil; Votuporanga; Zacarias. 

(96 municípios). 

Região Metropolitana de São Paulo: Arujá; Barueri; Biritiba Mirim; Caieiras; 

Cajamar; Carapicuíba; Cotia; Diadema; Embu das Artes; Embu-Guaçu; Ferraz de 

Vasconcelos; Francisco Morato; Franco da Rocha; Guararema; Guarulhos; 

Itapecerica da Serra; Itapevi; Itaquaquecetuba; Jandira; Juquitiba; Mairiporã; 

Mauá; Mogi das Cruzes; Osasco; Pirapora do Bom Jesus; Poá; Ribeirão Pires; Rio 

Grande da Serra; Salesópolis; Santa Isabel; Santana de Parnaíba; Santo André; 

São Bernardo do Campos; São Caetano do Sul; São Lourenço da Serra; São 

Paulo; Taboão da Serra; Vargem Grande Paulista. (39 municípios). 

Região Administrativa de São José dos Campos: Aparecida; Arapeí; Areias; 

Bananal; Cachoeira Paulista; Caçapava; Campos do Jordão; Canas; 

Caraguatatuba; Cruzeiro; Cunha; Guaratinguetá; Igaratá; Ilhabela; Jacareí; 

Jambeiro; Lagoinha; Lavrinhas; Lorena; Monteiro Lobato; Natividade de Serra; 

Paraibuna; Pindamonhangaba; Piquete; Potim; Roseira; Queluz; Redenção da 

Serra; Santa Branca; Santo Antônio do Pinhal; São Bento do Sapucaí; São Luiz do 

Paraitinga; São José do Barreiro; São José dos Campos; São Sebastião; Silveiras; 

Taubaté; Tremembé; Ubatuba. (39 municípios). 

Região Administrativa de Sorocaba: Águas de Santa Bárbara; Arandu; Avaré; 

Barão de Antonina; Cerqueira César; Coronel Macedo; Fartura; Iaras; Itaí; 

Itaporanga; Manduri; Paranapanema; Piraju; Sarutaiá; Taguaí; Taquarituba; 

Tejupá; Anhembi; Areiópolis; Bofete; Botucatu; Conchas; Itatinga; Laranjal 

Paulista; Pardinho; Pereiras; Porangaba; Angatuba; Boituva; Campina do Monte 

Alegre; Capela do Alto; Cerquilho; Cesário Lange; Guareí; Itapetininga; Quadra; 

São Miguel Arcanjo; Sarapuí; Tatuí; Apiaí; Barra do Chapéu; Bom Sucesso de 

Itararé; Buri; Capão Bonito; Guapiara; Iporanga; Itaberá; Itapeva; Itapirapuã 

Paulista; Itararé; Nova Campina; Ribeira; Ribeirão Branco; Aluminio; 

Araçariguama; Araçoiaba da Serra; Ibiúna; Iperó; Itú; Jumirim; Mairinque; Piedade; 
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Pilar do Sul; Porto Feliz; Salto; Salto de Pirapora; São Roque; Sorocaba; Tapiraí; 

Tietê; Votorantim; Alambari; Torre de Pedra; São Manuel; Riversul; Taquarivaí; 

Pratânia; Ribeirão Grande. (79 municípios). 
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